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                                                         Wielki powrót 
Cześć! Witamy w pierwszym tegorocznym wydaniu naszego 

szkolnego pisemka „Bez Tytułu”, które zostaje wznowione po 

rocznej przerwie. 
  

Nasza gazetka powstała  we wrześniu 1993 roku, W tym roku obchodzi 20. 

urodziny! To 

gazetka 

z tradycjami, 

każdy znajdzie tu 

coś dla siebie, 

a na pewno garść 

informacji 

o naszej szkole. 

 

A w naszej 

redakcji 

mnóstwo zmian. 

Zmienił się  skład 

zespołu. Jej 

redaktorzy to 

głównie uczniowie 

klasy VI B, IV a i IV b,  którzy uczestniczą w zajęciach koła redakcyjnego. 

Ponadto z gazetką mogą współpracować wszyscy chętni, którzy chcą coś 

ciekawego napisać  o szkole i jej problemach. Wystarczy tylko skontaktować 

się z którymś z redaktorów  i dostarczyć tekst. Redakcja zastrzega sobie 

jednak prawo do poprawiania błędów  i skracania tekstów.  

A jakie nowości znajdziecie w „Bez Tytułu”? Obok starych działów jak: 

Kącik poetycki, Szkolne newsy, Humor zeszytów, Z przymrużeniem oka, 

znajdziecie także „Bliskie spotkania”, czyli wywiady z ciekawymi 

postaciami w naszej szkole, informacje o tym, czego warto posłuchać, co 

warto przeczytać lub obejrzeć. Ponadto redaktorzy naszej gazetki będą 

przeprowadzać sondy na różne tematy związane ze szkołą. Już w tym numerze 

wyniki sondy „Uczniowskie problemy” i   „Idealny nauczyciel”.  A my 

zachęcamy szczególnie do przeczytania dwujęzycznego wywiadu z asystentką 

językową, panią Soraią, którą widzicie na zdjęciu z jej opiekunką, panią Anią 

Nicewicz- Figat. 

Naszą gazetkę będzie można też czytać na stronach naszej szkoły pod 

adresem:sp2.sochaczew.pl.         Redakcja 
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                                      Wybory, wybory 
W ostatnich dniach września odbyły się w naszej szkole wybory opiekuna Samorządu Szkolnego.  

 

Największą popularnością i zaufaniem uczniów klas 

IV-VI cieszy się pani Małgorzata Kornacka, która 

wygrała plebiscyt i w tym roku szkolnym kolejny raz 

będzie opiekowała się Samorządem Uczniowskim.  

Trwają też wybory na przewodniczącego do nowego 

Samorządu Uczniowskiego. Na górnym i dolnym holu 

kandydaci  rozwiesili kolorowe plakaty z  programami 

wyborczymi. Kogo wybierzemy, o tym mowa 

w następnym numerze naszej gazetki. A na zdjęciu 

obok jedna z kandydatek na przewodniczącą szkoły, 

Agata Walędziak z VI b. 

  

                             Szkoła kreatywnych umysłów 

Dzięki dotacjom pozyskanym z UE uczniowie naszej szkoły wezmą udział w projekcie „Szkoła 

kreatywnych umysłów”. 

W ramach tego projektu do września 2015 roku 

będzie wdrażany innowacyjny program nauczania 

wczesnoszklonego z zakresu edukacji 

matematycznej, przyrodniczej, technicznej, 

komputerowej i edukacji przedsiębiorczości. 

Dodatkowo też będą prowadzone zajęcia dla 

uczniów zdolnych i tych z trudnościami w nauce.

  

Wolne od nauki! 

W tym roku szkolnym czeka nas sporo wolnego, 

mimo że rok szkolny kończy się 27 czerwca. 

Oprócz ferii świątecznych i semestralnych czeka 

nas 5 wolnych dni, są to: 2,3 stycznia, 1 kwietnia 

(sprawdzian szóstoklasistów) oraz 2 maja i 20 

czerwca. 

                             

Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego 
16 października uczniowie klas V-VI wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym, a jego laureaci 

będą reprezentować naszą szkołę w konkursie powiatowym. Uczniowie klas IV w tym roku przechodzą 

tylko potyczki ortograficzne na szczeblu szkolnym. 

Miło nam donieść, że Szkolnym Mistrzem 

Ortografii klas IV został Oskar Orlicki, 

a w klasach V-VI Paulina Targaszewska.  

A oto pozostałe wyniki: 

Klasy IV 

I miejsce – Oskar Orlicki IV b 

II miejsce – Adam Milczarek IV b 

III miejsce – Ola Fortuna IV b 

Klasy V- VI 

I miejsce – Paulina Targaszewska VI a 

II miejsce – Patrycja Ogrodowska VI b 

III miejsce – Maciej Jeznach VI b 
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Dzień Papieski 
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły 

uczcili pamięć naszego wielkiego Polaka, 

papieża Jana Pawła II, który w kwietniu 

przyszłego roku zostanie świętym. 

Uroczysty apel przygotowali uczniowie 

klasy VI a pod kierunkiem pani Marioli 

Majcher oraz pani Agnieszki Przybyłek. 

Ze wzruszeniem słuchaliśmy 

autentycznych wypowiedzi naszego 

papieża, jego ulubionych pieśni oraz 

przypomnieliśmy sobie jego niezwykły 

życiorys. Tegoroczny Dzień Papieski 

obchodzony był pod hasłem „Papież dialogu”. 
 

                            Laureaci konkursów kuratoryjnych 

 

W połowie października w naszej szkole odbywały się szkolne konkursy kuratoryjne z matematyki, języka 

polskiego i przyrody. 

Do eliminacji rejonowych z matematyki 

zakwalifikowali się: 

Paulina Targaszewska, Damian Trusiński oraz 

Kamil Cholewa z klasy VIa. 

W konkursie polonistycznym naszą szkołę 

w eliminacjach rejonowych będzie reprezentować 

Damian Trusiński z VIa. 

Gratulacje!!! 

 

 

Boryszewski Park Zdrowia 
 

Trwa akcja wyborcza w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego jest do 

wydania milion złotych na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego miasta. 

 

Taki projekt zgłosiła również nasza szkoła. 

Przewiduje on utworzenie zewnętrznej siłowni ze 

ścieżką zdrowia oraz odnowienie boisk. 

W ramach kampanii promocyjnej uczniowie  

naszej szkoły wraz z nauczycielami zbierali głosy 

pod kościołem, w szkole podczas zebrań 

z rodzicami oraz w swoich miejscach 

zamieszkania. Głosować można również przez 

Internet, do czego gorąco zachęcamy. Wszystko 

rozstrzygnie się 8 listopada, kiedy to zostaną 

ogłoszone wyniki glosowania mieszkańców 

naszego miasta. Tymczasem trzymamy kciuki za 

Boryszewski Park Zdrowia! 
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                                                        Apel pamięci 
W 74 rocznicę napaści na Polskę przez Związek Radziecki uczniowie naszej szkoły obejrzeli wzruszający 

patriotyczny apel przypominający tamten tragiczny czas, a przygotowany przez panią Agnieszkę Sławińską, nową 

nauczycielkę od historii. 

 Uczniowie z koła historycznego klas IV-VI opowiedzieli o heroicznej walce Polaków w obronie Kresów. Wspomnieli 

również o żołnierzach zamordowanych w Katyniu.  Gabrysia Maciejewska z klasy VIa przeczytała wiersz upamiętniający naszych 

21 tysięcy bohaterów z listy katyńskiej, natomiast 

Michał Sikora z Vb wykonał  pieśń Przemysława 

Gintrowskiego „Guziki”. 

Na zakończenie przypomniano słowa  Marii 

Konopnickiej, która broniła ducha polskości w czasie 

zaborów, ale które są uniwersalne nawet 

w dzisiejszych czasach: 

„Ojczyzna moja – to te ciche pola, 

Które od wieków zdeptała niewola, 

To te kurhany, te smętne mogiły, 

Co jej swobody obrońców przykryły. 

Ojczyzna moja – to ten duch narodu, 

Co żyje cudem wśród głodu i chłodu, 

To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, 

Pracą u ojców, a piosnką u dzieci”.  

Agnieszka Sławińska 

 Pokłon bohaterom 
Z tej samej okazji, tj. agresji Rosji Radzieckiej  na Polskę 17 września 1939 roku, 
 uczniowie klas szóstych wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w podniosłej uroczystości  w Trojanowie.  

Najpierw odbyła się Msza święta celebrowana przez Biskupa 
Pomocniczego Diecezji  Łowickiej, Józefa Zawitkowskiego. Ksiądz Biskup 
w piękny, wzruszający sposób przypomniał  dramat polskiego narodu we 
wrześniu 1939roku, który można nazwać IV rozbiorem  Polski. Po mszy 
obejrzano program słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży 
z Gimnazjum nr 2.  
Dalsze uroczystości odbywały się na cmentarzu w Trojanowie u stóp 
pomnika bohaterów ii wojny światowej. Byliśmy świadkami apelu 
poległych, a potem  salwy honorowej Jednostki Wojsk w Bielicach. Na 
zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem  poległych żołnierzy 
i zapalono symboliczne znicze.  
Smutny, tragiczny obraz tamtych wydarzeń podkreślała  pogoda, gdyż 
cała uroczystość odbywała się w strugach ulewnego deszczu. 
 

 

Pamiętamy 
Pod pomnikiem poległych żołnierzy z bydgoskiego 
Batalionu Obrony Narodowej 23 września odbyła się msza 

polowa, w której obok kombatantów, władz naszego miasta 

i delegacji z UM z Bydgoszczy, wzięli też udział uczniowie 

naszej szkoły z klas IV- VI oraz poczet sztandarowy.  

Przed mszą odsłonięto nową tablicę upamiętniającą mord na 

naszych żołnierzach przez faszystów. Uroczysty charakter Mszy 

św. podkreślił występ chóru nauczycielskiego oraz program  

słowno- muzyczny uczniów  naszej szkoły przygotowany pod 

kierunkiem pani od historii. 

 



Bliskie   spotkania 
Asystent językowy 

Dzięki unijnemu projektowi Comenius oraz staraniom naszej anglistki, pani Ani Nicewicz-Figat, do 

naszej szkoły na 36 tygodni przybyła z Portugalii pani Soraia Cristina de Azevedo Garim.  
Pani Soraia jest studentką pedagogiki, pochodzi z miasta Braga i będzie u nas w szkole odbywała praktyki , 

wspomagała naukę języka angielskiego. Ponadto dla chętnych uczniów, nauczycieli i rodziców będzie prowadziła 

darmową naukę języka portugalskiego oraz będzie promowała kulturę swojego kraju. 

Nasi redaktorzy nie mogli pominąć tak ważnego 

wydarzenia i przeprowadzili wywiad z panią Soraią. 

Wywiad jest dwujęzyczny, a więc można trochę 

poćwiczyć angielski. 

 

-Where are you from?   Skąd pochodzisz? 

-I am from Portugal. Pochodzę z Portugali. 

-Why did you come to our school? Dlaczego 

przyjechała Pani do naszej szkoły? 

-I came here because I had applied for Comenius 

Assistant and I chose Poland as a host country. That's 

why I am here.  

Przyjechałam tutaj ponieważ wnioskowałam 

o Asystenturę Comeniusa i wybrałam Polskę jako kraj 

goszczący. Dlatego jestem tutaj. 

-What will you do in our school?  Co będzie Pani 

robić w naszej szkole? 

-I will take part in the different lessons and actions that 

will take place in the school. I also will teach 

Portuguese.  

Będę brała udział w różnych lekcjach i akcjach, które 

będą miały miejsce w szkole. Będę również uczyła 

portugalskiego. 

-Do you like Poland, Sochaczew and our school? 

Czy podoba się Pani  Polska, Sochaczew i nasza 

szkoła? 

-Yes, do. Everyone is very kind and helpful for me. 

I think it was a good choice. 

Tak. Każdy jest dla mnie bardzo miły i pomocny. 

Uważam, że to był dobry wybór.  

-What do you do in your free time?  Co Pani robi 

w wolnym czasie? 

I like swimming, reading books and going to the 

cinema.  

Lubię pływać, czytać książki i chodzić do kina. 

-What is your hobby? Jakie jest Pani hobby? 

-I like collecting the books. Lubię zbierać książki. 

-Tell us something about education in 

Portugal.Proszę powiedzieć nam coś o edukacji 

w Portugali. 

-Education is different in Portugal. In the primary 

school there is one teacher who teaches all subjects. 

English is additional subject. Children can go out of 

school during the breaks.  

Edukacja w Portugali wygląda inaczej. W szkole 

podstawowej jest jeden nauczyciel, który uczy 

wszystkich przedmiotów. Język  angielski jest 

dodatkowym przedmiotem. Dzieci mogą wychodzić ze 

szkoły podczas przerw.  

-What do you do in your country? Co Pani robi 

w Pani kraju? 

-I am finishing MA degree. Kończę studia 

magisterskie.  

-What is the weather like in Portugal? Jaka jest 

pogoda w Portugalii? 

-It is much more warmer.  Jest dużo cieplej. 

-Do you have a family? Czy ma pani rodzinę? 

-Yes, mum and dad. I do not have any brother or sister. 

Tak, mam mamę i tatę. Nie mam brata ani siostry. 

-Do you miss your country? Czy tęskni Pani za 

swoim krajem? 

-Yes, but it is a big challenge for me. Tak, ale to jest 

duże wyzwanie dla mnie.  

-Have you ever seen Ronaldo? Czy Pani widziała 

kiedykolwiek Ronaldo? 

-Yes, on the football match. Tak, na meczu piłki 

nożnej. 

-Do you like him? Czy Pani lubi go? 

-Yes, but I think he is more popular in Poland than in 

Portugal. Tak, ale myślę, że on jest bardziej popularny 

w Polsce niż w Portugalii.  

- Thank you. 

 



Październik miesiącem szkoły 
Październik to miesiąc, w którym dużo mówi się o szkole, choćby 

z racji Dnia Komisji Edukacji  Narodowej, potocznie zwanym  

Dniem Nauczyciela. 

Z tej okazji we wtorek 15 października odbył się apel, 

na którym pani dyrektor, Hanna Celeda wręczyła 

naszym nauczycielom oraz pracownikom administracji 

i obsługi nagrody. Nie zabrakło też życzeń i kwiatów 

dla nauczycieli od uczniów. 

Naszym drogim pedagogom oraz wszystkim 

pracownikom szkoły z okazji Waszego święta  

życzymy dużo zdrowia, szczęścia oraz mnóstwa optymizmu i cierpliwości 

w niełatwej pracy wychowania nas, uczniów. 

Redaktorzy „Bez Tytułu” 

Jak być idealnym nauczycielem? 
Z okazji Dnia Nauczyciela o szkole wypowiadali się  uczniowie. Klasy czwarte pisały o niej wiersze, 

a szóstoklasiści  uczestniczyli w sondzie na temat , jaki powinien być idealny nauczyciel i o uczniowskich 

problemach. 

 

 

Jaki zatem 

powinien być 

idealny 

nauczyciel? 

No cóż i tu 

zaskoczenie. 

Przede 

wszystkim 

powinien być 

młody, elegancki, wysportowany i mieć tzw. klatę, 

z czego wynika, że najlepiej jakby był mężczyzną, 

do tego w stylu Kamila Bednarka lub Ross Lyncha. 

Poza tym wszyscy zgodnie uważają, że nauczyciel 

marzeń powinien nie być zbyt wymagający, a co za 

tym idzie nie powinien zadawać za dużo prac 

domowych oraz nękać uczniów odpytywaniem 

i klasówkami. Dobrze by było, żeby lekcje 

organizował jak najczęściej na dworze lub 

wykorzystywał na nich środki audiowizualne. 

Idealnie, żeby na lekcjach pracował z  laptopami, które 

mieliby wszyscy uczniowie zamiast książek 

i zeszytów. 

Niezbędną cechą nauczyciela idealnego powinno być 

poczucie humoru, a przy tym wyrozumiałość 

i cierpliwość. W  cenie jest też mądrość 

i umiejętność dobrego tłumaczenia na lekcji. 

Mógłby też zmniejszyć skalę ocen do czwórek, 

piątek i szóstek!  

 

 

 

A z jakimi problemami w szkole spotykają się 

uczniowie? Przede wszystkim nęka nas stres i strach 

spowodowany sprawdzianami i odpytywaniem na 

lekcji oraz ten związany ze sprawdzianem 

szóstoklasistów. Według uczniów, za dużo jest 

zadawanych prac domowych. Chcielibyśmy być od 

nich wolni chociaż w weekendy! W tygodniu jest tyle 

nauki, a kiedyś przecież trzeba odpocząć! 

Prawdziwym problemem jest też poranne wstawanie, 

a dni są coraz krótsze, przez co rankiem jest szaro, 

ponuro i bardzo zimno. Zdecydowanie lepiej byłoby 

zostać w łóżku niż chodzić do szkoły.  

Niektórym nie podoba się plan lekcji, a konkretnie 

brak codziennych lekcji wychowania fizycznego. 

Mankamentem jest także przestarzały sprzęt 

komputerowy i zbyt mała liczba wycieczek. 

Myślę, że te spostrzeżenia podziela większość 

uczniów. Naszą gazetkę czytają, mamy nadzieję, też 

nauczyciele, więc po lekturze tego artykułu może coś 

się zmieni. 

      

  Agata, Wiktoria i Patrycja z VI 



 

 

                  Kącik Poetycki 

W naszym kąciku twórczości zamieszczamy wiersze o szkole  uczniów klasy 

VIb  tzw. akrostychy. Napisać taki wiersz, 

to niełatwe zadanie, ponieważ każda 

pierwsza litera wersu to część hasła „Jutro 

pójdę w świat”. 

Już się zaczął szkolny czas. 

Uśmiech mam, bo kolegów spotkać czas. 

Trochę pracy czeka nas. 

Razem poznać wiedzy smak. 

O tym, co w podręczniku tkwi.  

  

Wiedzą kusi wielu z nas. 

  

Świeży umysł mam, radę sobie dam. 

Wielu z nas na zajęcia gna. 

I pomysłów mnóstwo ma. 

A mnie myśleć już się nie chcę. 

To co będzie, niech nadejdzie! 

                     Agata Walędziak 

 

Jestem człowiekiem… cóż to znaczy? 

Umieć prawdzie spojrzeć w oczy, 

Troszczyć się o innych ludzi, 

Razem żyć i nie próżniaczyć, 

Oczy otwarte mieć szeroko. 

 

Widzieć więcej niż nam dane 

 

Świat oszalał w swym pośpiechu, 

Wojny niszczą wszystko wkoło. 

I ja sam niewiele mogę. 

A tak wiele mam przed sobą, 

Tylko tego jestem pewien! 

                     Kuba Michnowski  

 

Jedenasta, 

Ulicami miasta 

Trochę spóźniony 

Rowerem pędzę do szkoły! 

Ogarnia mnie panika, 

 

W oponie powietrza znika, 

 

Świszczy głośno niewesoło, 

Wiatr owiewa me czoło. 

 

Ile czasu mi zostało?  
Ach, za mało, wciąż za mało! 

Trochę szybciej, jednak się udało!!! 

          Tomasz Młynarczyk 

 

 

 

Jestem teraz trochę większa, 

Umiem więcej pojęć szkolnych, 

Teraz wiem, że to ważne 

Różne stopnie zbierać zawsze 

Od początku roku w szkole. 

 

Wolę uczyć się dla siebie! 

 

Świetnie jest być wyróżnionym 

W ten cudowny szkolny czas 

I pochwały  zbierać, 

Ale być najlepszym 

To marzenie każdego z nas. 

            Wiktoria Brożyna 

 

Jeszcze lato, a ja 

Uczyć się muszę, 

Trzymam tornister i kredki, 

Razem z kolegami 

Odrabiamy lekcję. 

 

Wszyscy ciekawi świata jesteśmy. 

 

Świetnie się rozumiemy, 

Wiele przygód i nauk przed nami  

I  ciężko pracujemy, 

A zatem ruszmy w nieznane, 

To naszej przyszłości znak. 

         Michał Zygmunt

              



 

 

Nasza twórczość Nasza twórczość Nasza twórczość Nasza twórczość Nasza twórczość  

A oto wiersze o szkole uczniów klasy czwartej. 
Moja szkoła 

Szkoła jest najlepsza w świecie! 

Ludzie, przecież o tym wiecie. 

Lubią chodzić do niej dzieci, 

Bo u nas czas szybko leci. 

 

Słoneczko na niebie, 

Chmurki latają, 

A ja lubię naszą panią 

Bo  nas mądrych rzeczy uczy, 

A jak trzeba to pouczy 

 

Czy to wtorek, poniedziałek  

Ja do szkoły idę w każdy ranek. 

A jak już będę duża,  

To o szkole nie zapomnę. 

Milena Skorupa IV a 

 

 

 

Moja szkoła jest wesoła  

 

W mojej szkole jest wesoło.  

Dużo kumpli tutaj mam. 

 Wszyscy cieszą się w około. 

Pełno nas jest tu i tam. 

 

Lecz, gdy lekcja się zaczyna 

Każdy biegnie w prawo, w lewo. 

Dzwonek o tym przypomina 

By do klasy pognać żwawo. 

 

Choć nie zawsze lecą piątki. 

Czasem pała wpadnie też, 

Nikt nie wróci nam tych lat, 

Szkoła w sumie fajna jest. 

Aleksandra Włodarska  

 

Wywiad z psem Morisem 
Czy myśleliście kiedyś o tym, co powiedziałby wasz pies? No właśnie, kochamy naszych 

czworonożnych przyjaciół, ale żeby z nimi rozmawiać?!  

A to właśnie zrobili nowi redaktorzy szkolnej gazetki. 
 

- Cześć, 

Moris! 

Jesteśmy 

ze 

szkolnej 

gazetki. 

Czy 

zgodzisz 

się na 

krótki 

wywiad? 

- Hau! Z przyjemnością, tylko obiecajcie, że potem 

porzucacie mi patyk. 

- Obiecujemy. A teraz pierwsze pytanie, jak lubisz 

spędzać dzień? 

- Najważniejsze to dobra zabawa na świeżym 

powietrzu, szczerze polecam wszystkim ludziom. To 

lepsze niż siedzenie przed komputerem. Lubię 

spacerować po parku, szczekać na wróble i bawić się 

w berka z moją  przyjaciółką, Krysią. 

 

- A kim jest Krysia? 

- Zgadnijcie. Jest ruda i zwinna, kocha orzechy. 

- Już wiemy! Krysia jest wiewiórką, prawda? 

- Oczywiście! Znamy się od dawna i uwielbiamy 

wspólną zabawę. Ostatnio pomogłem jej znaleźć 

orzechy, ponieważ zapomniała, gdzie je zakopała. 

- A co lubisz robić wieczorami? 

- Wiecie, mam ulubiony program telewizyjny „Jaka to 

melodia”. Jestem bardzo muzykalny i uwielbiam 

śpiewać. Niestety, mój pan złości się wtedy i każe mi 

przestać wyć, bo sąsiedzi bardzo się skarżą. Nie mają 

zrozumienia dla prawdziwego artysty! 

- W takim razie powinieneś zgłosić się do „THE 

VOICE OF POLAND”! 

- Dobry pomysł! Od razu biegnę na przesłuchania! 

Trzymajcie za mnie kciuki, bo ja ich nie mam! 

- OK, powodzenia! Do zobaczenia w telewizji! 

Adam Milczarek, Marta Anasiak i Oktawian Buczyński 

 z kl. IVb 



 

 

Nasi pupile 
Każdy z nas  pragnie miłości i przyjaźni, ale wiemy, jak o nie trudno w świecie ludzi zapracowanych, zajętych 

swoimi sprawami.  Jeśli nie możesz znaleźć przyjaciela wśród ludzi, kup sobie psa, kota lub inne zwierzę. Od nich 

dostaniesz bezgraniczną miłość, przywiązanie i uwielbienie.  

Posłuchajcie, co o swoich pupilach piszą czwartoklasistki. 

Moja Łatka 

Moim ulubionym zwierzęciem jest moja kotka, 

Łatka.  

Jest  dość mała i chuda, ma lśniące futerko w biało-

czarne łaty i jak każdy „dachowiec” ma zielone, 

wesołe oczy. Łatka bardzo lubi łowić myszy na 

okolicznych polach i często przynosi je nam pod dom. 

W ciągu dnia moja kotka uwielbia wylegiwać się na 

miękkiej ławce w kuchni, przepada też za głaskaniem 

i czesaniem jej futra. Gdy ją zachęcimy, wesoło bawi 

się piłeczkami lub innymi „kocimi” zabawkami. Łatka 

jest wysterylizowana, więc nie możemy spodziewać 

się, że będzie miała kotki. Za to sama rozrabia czasami 

tak  jak mały 

kociak. Bardzo 

lubię moją kotkę 

i gdy wyjeżdżam 

daleko od domu, 

to za nią bardzo 

tęsknię. 

Ania Orlińska 
                                                                                                                               

Strzała 
Moje wymarzone zwierzę 

to koń.  

Nazwałabym go Strzała. 

Chciałabym, żeby był 

ciemnobrązowy, a grzywa 

i ogon byłyby czarne. Oczy 

zaś miałby niebieskie. Mój 

koń byłby spokojny, ale też 

i odważny . Lubiłby skakać przez przeszkody 

i bawiłby się ze mną w berka. Strzała byłaby wesołym 

i ciekawskim koniem. Razem wyruszalibyśmy na 

długie wyprawy. Koń to ładne i mądre zwierzę. Myślę, 

że swojego konia kochałabym najbardziej na świecie 

i traktowała jak kogoś z rodziny. 

    Gabrysia Bombrych 

 

 

Pomóżcie im  
 
Zima to pora roku podczas której zwierzęta są poddawane 

ciężkiej próbie. Muszą przetrwać w trudnych warunkach, 

zmagać się z zimnem, a często i głodem. Dlatego nie wolno 

nam o nich zapominać. 
 

Ptakom wystarczy karmnik wypełniony ziarnami, 

kawałek słoninki czy po prostu pokruszony suchy 

chleb. 

Kiedy robi się zimno pojawia się coraz więcej 

wygłodzonych, przemarzniętych kotów i psów. One 

też potrzebują pomocy! Wystarczy otworzyć okienko 

w piwnicy, postawić kuwetę z piaskiem oraz napełnić 

miseczki wodą i jedzeniem. Można też z kartonowego 

pudełka zbudować prowizoryczny domek, napełnić go 

sianem i nie zapominać o dokarmianiu zgłodniałego 

zwierzaka. 

 

Pamiętajmy, że zwierzęta tak jak ludzie, odczuwają 

chłód, ból i głód. Nie bądźmy wobec nich obojętni, 

a ludzi, którzy maltretują zwierzęta potępiajmy. To nic 

nie kosztuje. 

   Ola Olejniczak 

 

                                                                       



 

 

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

 

Biblioteczne wyprawy 
Nasza biblioteka szkolna od września organizuje wycieczki do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Sochaczewie, która mieści się w nowej siedzibie w pięknie odnowionych 

miejskich kramnicach. 
 Do tej pory MBP  zwiedziły  klasy: VI b, Va , IIIa, VIa 

i VIb. 

Wszyscy, którzy odwiedzili jej nową siedzibę, są pod 

ogromnym wrażeniem. Pomieszczenia są duże, estetyczne 

i kolorowe. Nowoczesne, wygodne fotele zachęcają do 

odpoczynku i relaksu. Wydzielone miejsce dla 

najmłodszych czytelników kusi do zabawy. Jednak 

największą atrakcją okazał się XBOX. 

Uczniowie zapoznali się z bogatym księgozbiorem 

biblioteki. Zwiedzili dużą wystawę  na antresoli,  

która eksponowała „białe kruki” liczące ponad 100 lat,  

podziwiali zwoje papirusów zapisane w języku hebrajskim, 

książki miniaturki i pokonkursową  wystawę malarską 

„Kwiaty polskie na Mazowszu” . Obejrzeli  również 

wypożyczalnię książek dla dorosłych. Na zakończenie 

uczniowie otrzymali zakładki do książek. 

Wszyscy życzylibyśmy sobie takiej biblioteki u nas 

w szkole, a na zdjęciach widzicie uczniów klasy VIb 

podczas zwiedzania MBP. Redakcja. 

 

 

Konkursy, konkursy 
 

Miejska Biblioteka Publiczna każdego roku ogłasza  atrakcyjne konkursy powiatowe, w których warto brać  udział, 

bo są łatwe i przyjemne, a ponadto można wygrać cenne nagrody.  

Do  uczniów uzdolnionych plastycznie skierowany jest 

konkurs pt. „ O RANY JULEK ”. Wystarczy wykonać 

samodzielnie ilustrację do wybranego przez siebie wiersza 

Juliana Tuwima. Technika dowolna, format pracy A-3, 

termin składania prac do 6 listopada 2013r. 

W drugim konkursie udział mogą wziąć ci, którzy lubią 

recytować wiersze, a szczególnie autorstwa Juliana Tuwima. 

Natomiast Biblioteka Pedagogiczna  serdecznie zaprasza do 

udziału w X edycji powiatowego konkursu WYDAJEMY 

WŁASNĄ KSIĄŻKĘ  „ Moja szkoła”.  Może to być praca  

w formie przewodnika po szkole, zbioru wierszy, listów 

o szkole itp. z punktu widzenia ucznia. Wysoko punktowana 

będzie samodzielność ( ilustracje, zdjęcia) oraz dbałość 

o piękno języka i poprawność ortograficzną. Maksymalny 

format pracy – A-4, objętość do 40 stron. Książki można 

nadsyłać do końca marca 2014 r. Szczegóły w bibliotece 

szkolnej i u nauczycieli polonistów. 

 

                                                      KĄCIK CIEKAWEJ KSIĄŻKI 
Dziś chciałam polecić przeczytanie książki „Matylda” DAHL Roald. 

To historia małej dziewczynki, która okazała się geniuszem. Nie 

ukończywszy nawet 5 lat czytuje Hemingwaya, Dickensa, Kiplinga 

i Steinbeca oraz rozwiązuje trudne zagadki matematyczne. 

Niestety, jej rodzice nie zauważają tego i traktują swoją maleńką 

córkę okropnie. Co gorsza, dyrektorka szkoły, do której  zaczyna 

uczęszczać  Matylda, też nie jest lepsza. Pewnego dnia 

dziewczynka odkrywa w sobie 

zdolność czynienia dorosłym 

niezwykłych psikusów…. Jakich? 

Dowiedzcie się  sami. 

 



 

 

Z przymrużeniem oka Z przymrużeniem oka Z przymrużeniem oka 

 

Humor zeszytów szkolnych 
W naszym kąciku zabawnych potknięć językowych gościmy uczniów klas czwartych. 

Zamieszczamy zabawne zdanka z wypracowań opartych na książce „Pinokio” C. Collodi 

oraz „Akademia pana Kleksa” J. Brzechwy. 

Z zeszytów IVb z  prac o „Pinokiu”:  

-

Cześć, Pinokio, czytałem twoją książkę. 

-Właśnie obmawialiśmy cie na języku polskim. 

-Uratowałem tatę, idąc przez cały brzuch rekina, a 

potem wyskoczyliśmy przez paszczę. 

-Bym jeszcze rzekł, żebyś był niekłamliwy i nie 

powinieneś nie sprzedawać elementarza.  

- Tę wypowiedź Wróżki rozumiem bardzo dobrze. 

- Oddaj, się, Pinokio pracownictwu. 

- Chciałby się dowiedzieć, jak być drewnianym 

chłopcem. 

- Pinokio był niekurturarny. 

Z zeszytów IV a z prac opisujących pana Kleksa: 

-Spodnie pana Kleksa były raz grube, raz chude. 

- Pan Kleks jest ubrany jak wieśniak, bo tonie 

w swoim ubraniu. 

- Uczniowie oceniali go w sposób niesamowity. 

- Jak schodzi ze schodów, to nie schodzi ze 

schodów, tylko zjeżdża po poręczy, a jak wchodzi 

to tak samo po poręczy. 

- Pan Kleks pochodzi z lektury  o panu Kleksie. 

- Ma sztywny kołnierzyk po samą głowę. 

-Pan Kleks jest bardzo ciekawy i wart go 

przeczytać. 

- Uczniowie oceniali go jako czarodzieja. 

- Tonąć w ubraniu to znaczy pocić się w nim. 

A na zakończenie pomyłki językowe uczniów VI 

b z wypracowań opartych na lekturze „Ten obcy” 

I. Jurgielewiczowej. 

-„Ten obcy” jest pisany w starożytności, ale to 

książka współczesna. 

- Książka ma też wady: jest gruba i ciężka i pisana 

prozową, czyli trudna do zrozumienia. 

- Jest w niej dużo akcji. 

- Jest interesująca, bo porusza sceny pierwszej 

miłości. 

- Sens tytułu „ten obcy” polega na Zenku, który 

zaprzyjaźnił się z przyjaciółmi. 

- Jest w niej trochę scen miłosnych i akcyjnych. 

- „Ten obcy” to tytuł obcego, czyli Zenka. 

- Jurgielewiczowa to pisarka książek, jej ulubiona 

książka to była „Ten obcy” i lubiła ją czytać. 

-Akcja warta poświęcenia. 

-Wszystko się szybko dzieje i akcja jest 

szczegółowo opisana. 

Odpowiedzi do figlików: 1.(San+do+mierz)2.(Karp+a+ty) 3.(Krak+ów) 4.(Ra+dom)5. (Pop+rad)6.(Sos+no+wiec)7.(Adam+Pol 

8.(To+ ruń) 9.(Liman+owa) 10. (Biały+ stok) 11.(Wrze+śni+a) 

Odpowiedzi do zagadek:1.prosta 2.potęgowanie 3.jelito cienkie 4. sasanka 5.chochoł 6.lewkonie



 

 

Figliki geograficzne 

     Figliki miniaturowe to zagadki zestawione z krótkich wyrazów, dających w wyniku 

wyrazy dłuższe. Przykład: rum + unia = Rumunia. Człony figlików określa się jak 

najkrócej, najczęściej synonimami. W przykładzie Rumunia określilibyśmy je: związek = ? 

     Są figliki sportowe, literackie, a dla Was dzisiaj 

garść figlików geograficznych. 

 

1.Dopływ Wisły + przyimek + weź miarę 

= ?  

 2.Ryba + nuta + zaimek = ?  

 3.Mit polski + zaimek = ?  

 4.Bóg egipski + budynek = ?  

 5.Duchowny + pierwiastek 

promieniotwórczy = ?  

 

 6.Przyprawa + wykrzyknik + zebranie = ?  

 7.Pierwszy człowiek + poeta polski = ?  

 8.Zaimek + pastwisko = ?  

 9.Płytki 

zalew + 

zaimek = 

?  

 10.Kolor 

+ zbocze 

góry = ?  

11.Kipi + 

marzy + 

nuta = ?  
 Odpowiedzi na stronie poprzedniej. 

Zagadki, zagadki, zagadki 

1.Funkcji liniowej wykresem bywa. 

Jak ta linia się nazywa? 

 

2.Odwrotne do dodawania 

to odejmowanie. 

Do czego odwrotne 

jest pierwiastkowanie? 

 

3.Przypomina sznurek: 

długi, cienki, pozwijany. 

W nim pokarm, który zjedliśmy 

jest dokładnie sortowany. 

To co nam potrzebne 

do krwi się przedostaje. 

A to, co niepotrzebne 

w dalszą drogę się udaje. 

 

4.Miła niespodzianka.  

Już nam kwitnie … . 

 

5.Co to za rycerz 

w słomianej zbroi, 

różę otula, 

w ogrodzie stoi? 

 

6.Obce tym kwiatkom 

i paszcza i kły, 

a przecież w nazwie 

każdy ma "lwy". 
 

Odpowiedzi na stronie poprzedniej.
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