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W numerze: 

-Szkolne newsy, a w nich:  

- sukcesy w konkursach 

- relacje ze szkolnych 

imprez i wycieczek 

- Wiarygodna szkoła 

- Zakończenie projektu 

„Cztery Pory Roku” 

- Bliskie spotkania z panią 

Magdą i z panem Jankiem 

- Sposoby na nudę 

- Wieści z biblioteki 

- Humor zeszytów  

- Listy z okazji Dnia Matki 

- Kącik poetycki 

- Wróżby na wakacje 

-niespodzianka 

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

Nr 4 maj/ czerwiec  2014/2015 cena; 1 zł 

Czytelnicy o „Bez Tytułu” 
Pod koniec kwietnia redaktorzy „BT” opracowali ankietę dla 

czytelników naszej gazetki, w której mieli wyrazić swoje opinie o 

niej. Ocena czytelników była bardzo wysoka, za co dziękujemy, 

bo to świetna motywacja do dalszej pracy redakcyjnej.  
Do ankiety, składającej się z 5 pytań, przystąpiło 32 uczniów z klas 

IV- VI.  

Na pytanie „Jak często kupujesz BT?” 22 osoby odpowiedziały, że 

zawsze, a 10 osób  czasami. Widać więc, że mamy swoich wiernych 

czytelników, którzy niecierpliwie Czekają na kolejne wydania 

naszej gazetki. 

    Dalej pytaliśmy, jakie rubryki w 

gazetce najchętniej czytacie. Najwięcej osób (20) stwierdziło, że 

najlepszą rubryką jest „Humor zeszytów”, w której zamieszczane 

są zabawne zdania z naszych uczniowskich wypracowań. Jest się z 

czego pośmiać, a przy okazji można odnaleźć przejawy własnej 

twórczości. 

Kolejną rubryką bardzo lubianą przez naszych czytelników jest 

„Sposób na nudę” autorstwa Adama Milczarka czy „Szkolne 

newsy”. Doceniono też „Bliskie spotkania”, czyli wywiady z 

ciekawymi osobami oraz dział „Nasza twórczość”. 

Trzecie pytanie dotyczyło tego, kto czyta zakupioną przez was 

gazetkę. Aż 22 osoby dzielą się gazetką z kolegami i koleżankami z 

klasy, gdyż nie każdy może ją kupić, ponieważ jej nakład to raptem 

tylko 40 egzemplarzy. Pozostałe osoby przyznały, że gazetkę 

chętnie czytają rodzice i rodzeństwo. Widać więc, że nasze pisemko 

to także świetna reklama szkoły. 

W 4. pytaniu poprosiliśmy o podanie propozycji , co jeszcze 

chcielibyście znaleźć w naszej gazetce. Najwięcej osób chciałoby 

więcej informacji z życia sportowego naszej szkoły, ciekawe 

propozycje gier komputerowych, relacje z „dziwnych” szkolnych 

wydarzeń oraz więcej żartów. Postaramy się spełnić te prośby.  

W ostatnim pytaniu poprosiliśmy o ocenę naszego pisemka w skali 

od 0 do 10. Okazało się, że lubicie BT, gdyż oceniliście je bardzo 

wysoko. Średnia ocena to 9,4. 

Bardzo Wam, Drodzy Czytelnicy, za to dziękujemy! Mamy 

nadzieję, że będziecie dalej z zainteresowaniem sięgać po BT, bo to 

nie tylko gazetka z klasą, ale i z historią, gdyż wydawana jest 

nieprzerwanie od 1993 roku, czyli ma już 22 lata i cały czas 

kosztuje tylko złotówkę!  

     Zespół redakcji BT 
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Wiarygodna Szkoła 
Nasza szkoła dołączyła do elitarnej grupy 

najlepszych szkół w kraju, uzyskując certyfikat 

w ramach Ogólnopolskiego Programu 

„Wiarygodna Szkoła”. Projekt ten sprawdza 

wiarygodność szkół pod kątem zapewnienia 

uczniom najwyższej jakości zaplecza 

edukacyjnego i wychowawczego. Nasza placówka 

została doceniona za wysokie standardy 

edukacyjne. To wielki sukces szkoły i całego 

grona jej pracowników. 

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

 

W XV edycji 

wojewódzkiego 

konkursu Tomik 

Literacki 

Młodych 

Autorów o 

Tematyce 

Przyrodniczej, 

którego 

organizatorem 

jest Zespół Szkół 

w Izabelinie, 

uczennica klasy 

Va-  Ola Libera zdobyła wyróżnienie. To 

ogromny sukces, w którym doceniono poetycki 

talent Oli i jej zdolności rysunkowe. Gratulujemy 

Oli i życzymy dalszych sukcesów. 

 

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

8 maja uczniowie klas IV-VI gościli w jednostce 

wojskowej na Bielicach. Wzięli udział w 

uroczystym apelu żołnierzy, potem obejrzeli 

defiladę , po której zwiedzali jednostkę, 

podziwiając sprzęt wojskowy, plac treningowy 

żołnierzy. Na koniec mogli potrenować razem z 

żołnierzami i porozmawiać o ich trudnej i 

odpowiedzialnej pracy. 

                                   Ania Orlińska 

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

Krakowski Teatr Kurtyna  7 maja zaprosił 

uczniów klas IV-VI na przedstawienie 

profilaktyczne zatytułowane „Szkoła z klasą”, w 

którym pokazano, jak należy radzić sobie z 

przejawami agresji i dyskryminacji w szkole.  

 

Sukcesy, Sukcesy 

W ramach Tygodnia Bibliotek Szkolnych w 

Zespole Szkół nr 3 w Sochaczewie odbyło  się 

wiele konkursów polonistycznych. Jednym z nich 

był konkurs recytatorski pod hasłem 

„Przyszłość ocala to, co jej potrzebne”  

poświęcony poezji Karola Wojtyły. Naszą 

szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Julia 

Komosa z VIb i Adam Milczarek z Vb. Obydwoje 

recytatorzy zostali docenieni przez jury 

konkursowe. Julia zdobyła I miejsce recytacją 

wiersza „Emilii, Matce mojej”, a Adam zdobył 

wyróżnienie piękną interpretacją wiersza Jana 

Pawła II „Mysterium Meum Mihi”.  

W konkursie na najciekawszy komiks III 

miejsce zajął Mateusz Paradowski z VIa, a 

Basia Kalinowska 

z VIa zdobyła 

wyróżnienie, 

podobnie jak 

Patrycja Felczak, 

tyle że za 

najpiękniej 

napisaną baśń. 

 

 

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

 

W powiatowym konkursie polonistycznym Mistrz 

Języka Polskiego, którego organizatorem było 

Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie naszą szkołę 

reprezentowało dwoje uczniów z klas szóstych: 

Adam Orliński i Marta Maciejewska.  Tytuł 

Wicemistrza Języka Polskiego powiatu 

sochaczewskiego zdobył Adam Orliński. 

Gratulacje! 

 

 

------------------------------------------------------------ 
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                                   Dzień Niezapominajki 

15 maja w naszej szkole wszyscy uczniowie świętowali Dzień 

Niezapominajki, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski 

pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kornackiej.  

Tego dnia wszyscy uczniowie mieli ubrać się na niebiesko, co 

zwalniało z odpytywania na lekcji. Po za tym członkowie 

Samorządu Szkolnego zbierali karteczki z pozdrowieniami dla  

wybranych osób w ramach poczty niezapominajkowej. Ponadto 

przez cały dzień uczniowie z samorządu zbierali datki do puszek 

dla chorych dzieci. Każdy, kto wsparł tę akcję, dostawał wyciętą z 

kartonu niezapominajkę z zabawnym  powiedzonkiem lub mógł 

ozdobić swoją twarz rysunkiem niebieskiego kwiatka. Tego dnia na dolnym i górnym holu pojawiły się 

dekoracje podkreślające charakter tego święta. Dzień ten przypomina nam o konieczności dbania o przyrodę 

i o tym, że zwykłe miłe słowo jest ważniejsze niż najlepszy prezent. To był udany dzień.  Ola  Fortuna 

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

Święto Patrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 22 maja uczniowie klasy Va wraz z wychowawczynią zaprosili nas na uroczystość z okazji Dnia 

Patrona. Najpierw podczas krótkiej prezentacji multimedialnej przypomnieliśmy sobie postać naszej 

patronki – Marii Konopnickiej, a potem uczniowie w hołdzie pisarce, zaprezentowali zabawne wykonania 

najpopularniejszych wierszy Jana Brzechwy.  

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

Rugbiści górą 
W Finałowym Turnieju Szkół Podstawowych  

Rugby TOUCH nasza reprezentacja klas 

piątych w składzie: F. Szufliński, B. Gradowski, 

Ksawery i Krystian Pętlak, K. Reczka, J. 

Wróblewski, W. Michurski oraz J. Zieliński, 

zajęła I miejsce! 

Walka była niezwykle zacięta, ale warto było się 

starać. 

W tych samych zawodach świetnie wypadła też 

drużyna klas VI, która zdobyła III miejsce. 

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

Ilustracje do baśni 

nagrodzone 
W piątek, 29 maja w sali kinoteatru w 

Chodakowie został podsumowany ogólnopolski 

konkurs plastyczny pt. „Ilustracje  do baśni 

Andersena”. Kolejny raz uczniowie naszej szkoły 

odnieśli ogromny sukces, dzięki wsparciu i opiece 

naszej plastyczki, pani Katarzyny Milczarek. 

Zwyciężczynią tego konkursu została Julka 

Komosa z VIa, a Klaudia Fortuna z IVb 

zdobyła wyróżnienie! 

------------------------------------------------------------- 
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           Dzień Dziecka na wesoło 
 

Podobnie jak w innych szkołach, i w naszej świętowaliśmy 

1 czerwca Dzień Dziecka.  

Lekcje tego dnia były raczej luźne, bez odpytywania. Niektóre 

klasy , jak IVb, poszły na pieszą wycieczkę na wzgórze 

zamkowe, a potem na lody i pizzę. Inni organizowali sobie 

zabawy na szkolnym boisku pod opieką wychowawczyń. 

Najlepiej jednak Dzień Dziecka spędzali uczniowie klas piątych 

i VIa, którzy wyjechali na trzydniową wycieczkę nad morze.  

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

 

                                                  Z wizytą w Kłodawie 
 

Uczniowie klas czwartych i klasy Va 25 maja 

udali się na ciekawą wycieczkę, której głównym 

punktem była wizyta w kopalni soli w Kłodawie.  
Z zewnątrz kopalnia nie wyglądała zbyt 

imponująco, za to w środku, 600 metrów pod 

ziemią, robi wrażenie. Wędrując po solnych 

korytarzach i słuchając słów przewodnika o 

kopalnianych duchach, miało się wrażenie, 

jakbyśmy cofnęli się w czasie i mieli za chwilę 

spotkać świętą Kingę, patronkę kopalni. 

Zachwycały nas piękne skalne groty, solne 

jaskinie i rzeźby, pięknie podświetlone 

różnokolorowymi światłami. Nie obyło się też bez zabawnych 

zdarzeń. Kiedy stojącym przy szybie wentylacyjnym włosy stawały 

dęba, jeden z uczniów chciał sprawdzić, jak silny jest podmuch  i 

stanął przy jego wylocie w hełmie, które każdy obowiązkowo 

musiał mieć na głowie. Nagle silny powiew zrzucił mu z impetem 

hełm, który  zginął w czeluści otworu wentylacyjnego. Po chwili 

konsternacji wszyscy parsknęli śmiechem, a hełm znalazł się w 

drugiej części korytarza. 

Kolejnym etapem wycieczki był Konin i  pobyt w parku rozrywki 

Mikroskala. Oprócz gier i zabaw, można było podziwiać 

makiety kolejowych dworców, miast ze znanych filmów, jak 

„Godzilla” czy „Gwiezdne wojny”. Najwięcej jednak emocji 

dostarczyło oglądanie filmu w 6D, gdzie uciekaliśmy na 

motorze przed bandytami, a później walczyliśmy z 

dinozaurami we wnętrzu ziemi.  

Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do domu z kilogramem 

soli dla każdego, pamiątką z Kłodawy. To świetnie się 

złożyło, bo wielu z nas dało tę sól mamom jako prezent z 

okazji Dnia Matki. Mamusie były zachwycone 

niecodziennym upominkiem. 

        

   Julka i Natalia z IVb 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                       Cztery  Pory Roku 
2 czerwca na uroczystej gali podsumowano zakończenie II edycji projektu „Cztery Pory 

Roku w Dwójce”, którego inicjatorką  i koordynatorką jest nasza pani wicedyrektor,  Ewa 

Zielińska. Jego realizację wspomagali wychowawcy klas pierwszych, zerowych  i świetlicy. 

 
Projekt skierowany był do dzieci z zaprzyjaźnionych 

przedszkoli. Na terenie naszej szkoły przedszkolaki 

uczestniczyły w zajęciach polonistycznych, 

matematycznych i plastycznych oraz ruchowych, które 

cieszyły się największym entuzjazmem uczestników. 

W wielkim finale, prowadzonym przez panią Ewę 

Zielińską, oprócz przedszkolaków z 

wychowawczyniami, nie zabrakło również gości z 

Urzędu Miasta, którzy obejrzeli program „Cztery pory 

roku” w wykonaniu uczniów klas czwartych, a 

przygotowany przez panią Justynę Miziołek.  

Po części artystycznej wręczono nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu plastycznego „Moja ulubiona 

pora roku”, który był skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zadanie jury było 

bardzo trudne, gdyż napłynęły aż 122 prace, z czego 15 nagrodzono i wyróżniono 12. Wszystkie nagrody 

ufundował pan Piotr Osiecki, burmistrz naszego miasta. 

Po emocjach konkursowych wszyscy goście podziwiali ekspozycję prac konkursowych, którą 

przygotowała pani Katarzyna Milczarek.  

Projekt ten to wspaniała zabawa dla wszystkich uczestników, okazja do poznania naszej szkoły i jej świetna 

promocja.  

                                                                                            Redakcja 

                                       Górska wyprawa  

Do chóru kościelnego uczęszczam od dwóch lat. Za 

pieniądze, które zbieraliśmy przez cały rok, ksiądz 

zorganizował nam czterodniową wycieczkę w góry do 

Zakopanego.  

Na miejscu przebywaliśmy w domu wczasowym ,,Zbójnik". To bardzo 

ładny i wygodny pensjonat. Zapewniono nam różne atrakcje. Mogliśmy 

pograć w bilard , piłkarzyki czy tenisa stołowego.  

Pierwszego dnia byliśmy w Dolinie Kościeliskiej i Smoczej Jamie. 

Wróciliśmy zmęczeni i pełni wrażeń. Wieczorem zorganizowałyśmy z 

koleżankami ,,Piżama Party". Było bardzo wesoło.  

Następnego dnia wybraliśmy się na pieszą, liczącą około 15 km, 

wycieczkę, której celem była Gubałówka. Bardzo zmęczeni dotarliśmy 

na szczyt góry. Pogoda dopisywała, więc mogliśmy podziwiać piękne, górskie widoki. Wracając z 

Gubałówki,  wstąpiliśmy na Krupówki, czyli główną ulicę Zakopanego, gdzie każdy mógł zakupić pamiątki 

z wyjazdu. Wieczorem było ognisko, na którym piekliśmy kaszankę i kiełbaski.  

Ostatniego dnia, w drodze powrotnej, pojechaliśmy do Częstochowy, gdzie zwiedziliśmy sanktuarium i 

zespół klasztorny zakonu Paulinów położony na Jasnej Górze. 

Mieliśmy okazję zobaczyć obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz podziwiać dzieła sztuki. 

 Gdy przyjechaliśmy do Sochaczewa, ksiądz Krzysztof  odprawił krótką mszę w naszej intencji. Zmęczeni, 

ale szczęśliwi, witaliśmy się z rodzicami. Wszystkim serdecznie polecam takie wyjazdy, dzięki którym 

nawiązujemy nowe znajomości oraz poznajemy piękne zakątki naszego kraju.  

                  Julia Cieślak 

 

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



6 
 

BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKI 

W naszej rubryce prezentujemy dziś wywiad z osobami, które każdy z nas zna i lubi. Pierwszą postacią, 

bardzo ważną w naszej szkole, jest nasza pielęgniarka, czyli pani Magdalena Dragan, osoba bardzo 

sympatyczna, oddana uczniom i pomagająca im w każdej sytuacji.Pani Magda w krótkim wywiadzie z 

Mileną i Kingą, chciała przypomnieć wszystkim, do czego służy gabinet pielęgniarki i na czym polega jej 

praca. 

Drugą osobą jest pan Jan Przybylski, który pilnuje, byśmy bezpiecznie pokonywali ruchliwą ulicę wzdłuż 

naszej szkoły. Rozmowę tę przeprowadziła Inga Ert- Eberdt.  

 

                                                  Wywiad z panią Magdą 

- Na czym polega pani praca w naszej szkole? 

- Najogólniej mówiąc, na objęciu opieką zdrowotną 

wszystkich uczniów w ciągu roku szkolnego. 

- A szczegółowo? 

- Tych obowiązków jest dużo, ale przede wszystkim pomoc 

w nagłych wypadkach (urazy, zadrapania, skaleczenia) oraz 

w codziennych problemach, jak pomoc dziecku, gdy boli je 

głowa, brzuch. 

- Czym jeszcze się pani zajmuje? 

- Utrzymuję również stały kontakt z rodzicami uczniów, 

informuję ich o problemach zdrowotnych dzieci, proszę o 

odebranie ich ze szkoły, gdy są chore. Poza tym robię testy 

przesiewowe. Sprawdzam, które dziecko ma wadę postawy, 

problemy ze słuchem  czy wzrokiem. 

- Jest Pani także częstym gościem w klasach podczas lekcji. 

- Tak, to prawda. Prowadzę pogadanki z uczniami o 

tematyce prozdrowotnej i profilaktycznej. Dzięki tym 

spotkaniom, a także indywidualnym kontaktom u mnie w 

gabinecie,  poznaję problemy uczniów, aby móc im 

skuteczniej pomóc w ich rozwiązywaniu. Współpracuję tutaj 

też z nauczycielami i szkolnym pedagogiem, wspólnie 

szukamy jak najlepszych rozwiązań trudnych uczniowskich 

problemów. 

- Wielokrotnie też w ciągu roku szkolnego kontroluje Pani 

czystość. 

- Tak, to jedno z moich zadań. Sporadycznie zdarzają się 

przypadki wszawicy. Staram się temu przeciwdziałać, 

pomagając dzieciom i ich rodzicom, uporać się z tym 

kłopotem. 

- A jakie problemy napotyka Pani w swojej pracy? 

- Uczniowie często zapominają, że w moim gabinecie może 

przebywać tylko jedna osoba, potrzebująca pomocy. Często 

przychodzą w grupach, nierzadko z mało znaczącymi 

kłopotami, a nieraz trochę symulują, żeby nie iść na lekcję i 

uniknąć sprawdzianu lub odpytywania.  

- Jak Pani w takich przypadkach reaguje? 

- No, cóż, jestem dobrym psychologiem i szybko 

dostrzegam, kto jest naprawdę chory, a kto udaje, jednak 

nigdy nikogo nie lekceważę. Czasami wystarczy ciepłe 

słowo, krótka rozmowa i dolegliwości przechodzą.  

- Dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani zdrowia i 

cierpliwości do nas, uczniów. 

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

                                                  Wywiad z panem Jankiem
- Czym zajmuje się pan w naszej szkole? 

- Przeprowadzaniem dzieci przez ulicę, aby bezpiecznie 

trafiły do szkoły. 

- Co najbardziej lubi pan w swojej pracy? 

- Kontakt z dziećmi i zapewnienie im bezpieczeństwa z 

uśmiechem na ustach! 

- Od kiedy pracuje pan w naszej szkole? 

- Od 1993 roku, czyli ładnych parę lat. 

- Czym się pan interesuje prywatnie? 

- Jak większość mężczyzn lubię piłkę nożną, oglądam 

mecze w TV. Dopinguję również skoki narciarskie.  

-  A jak spędza Pan swój wolny czas? 

- Najchętniej z żoną na działce, popijając kawę. 

- Co sądzi pan o uczniach naszej szkoły? 

- Nie wszyscy są aniołkami, ale większość z nich jest miła i 

grzeczna. 

- Co by pan zmienił w naszej szkole? 

- Myślę, że powinien powstać parking z tyłu budynku. 

- Czy ma pan swoje dzieci? Jeśli tak to w jakim wieku? 

- Tak,  mam dwóch synów. Mają po 28 i 27 lat. Jeden z nich 

jest już żonaty. 

- Gdyby pan mógł spełnić jedno swoje marzenie, to co to by 

było? 

- To nic wielkiego. Po prostu chciałbym tylko być zdrowy i 

mieć dobrą pracę. 

- Czy lubi pan swoja pracę? 

- Tak. Lubię dzieci, praca z nimi daje mi wiele 

przyjemności. 

- Dziękuję panu za rozmowę, życząc Panu i Pańskiej 

rodzinie dużo zdrowia. 

- Dziękuję! 

------------------------------------------------------------------------
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Sposób na nudę 

Hit! 

1. Agar.io 

Jest to bardzo interesująca gra, na punkcie której oszalał cały 

internet! Jesteśmy w niej „kulką” (taką, jak na obrazku 

obok) i mamy za zadanie… zjadać innych graczy. Co 

prawda, nic innego się w niej nie dzieje, ale mimo to nie 

mogę się od niej oderwać od kilku dni. Nie wierzycie? 

Zagrajcie! ;)  

 

2. WAKACJE! 

Nareszcie! Już niedługo koniec roku szkolnego 2014/15 i długo oczekiwane wakacje! Całe 

dwa miesiące przerwy od nauki, prac domowych, testów, kartkówek i szkoły. Będziemy 

mieli czas odpocząć, odpocząć i jeszcze raz odpocząć! Cóż, z pewnością nam się to należy ;) 

Ale co zrobić z wolnym czasem? Myślę, że warto jeszcze raz zajrzeć do „Sposobów na nudę” 

z poprzednich miesięcy oraz dokładnie zapoznać się z poniższą listą Top 5 na wakacje :D 

Top 5 

Witajcie w Top 5. Tym razem przygotowałem dla Was coś specjalnego – piosenki, 

które zawsze kojarzyły mi się z latem. Koniecznie posłuchajcie!  

1. Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time 

2. Big Time Rush - Windows Down 

3. The Vamps ft. Demi Lovato - Somebody To You  

4. Avicii - Wake Me Up 

5. Magic System & Chawki - Magic In The Air 
 

Miłych wakacji! Adam Milczarek z klasy Vb 

 

 



8 
 

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

W tym numerze gazetki zamiast przepisów na potrawy znajdziecie proste, ale skuteczne 

przepisy na zdrowie, szczęście, których autorami są uczniowie klas piątych. 

Przepis na szczęście 
 
SKŁADNIKI 

 - 5 uśmiechów  

- 10 dag przytulasów 

- szczyptę wyrozumiałości 

- 20 dag dobroci 

- 20 dag życzliwości   

- magiczny pył  

  
WYKONANIE 
 Umyj i zetrzyj na tarce uśmiechy, wymieszaj z  przytulasami, 

dodaj szczyptę wyrozumiałości, wymieszaj to z dobrocią i 

życzliwością. Włóż do piekarnika na 20 minut aż do 

zarumienienia. Na koniec posyp magicznym pyłem. 

 Smacznego 

  

  

                                                              Przepis na zdrowie 

 
Składniki: 
- 5 łyków świeżego powietrza 

- 30 minut aktywności fizycznej (dowolna 

dyscyplina) 

-  litr wody niegazowanej 

-  owoce i warzywa (do woli) 

Sposób przyrządzenia 
Zaczerpnij co najmniej 5 łyków świeżego 

powietrza, odetchnij głęboko i zacznij ćwiczyć. 

Popijaj wodę niegazowaną, a potem jedz, ile 

chcesz warzyw i owoców. Powtarzaj codziennie. 
Na zdrowie! 

                                                                                                     

Ola, Kinga, Inga, Milena 

Przepis na szczęście  

Składniki: 

- 5 kropel rosy 

- 10 dag świeżego uśmiechu 

-  kilkoro przyjaciół 

- szczypta miłości 

- udana rodzina 

Wykonanie: 

Wlej do naczynia krople rosy i 5 dag uśmiechu. 

Wymieszaj i wstaw do mikrofali na 5 minut. 

W tym czasie zaproś kilkoro przyjaciół i rodzinę,  

dodaj resztę uśmiechu, szczyptę miłości. Zmieszaj 

to wszystko i zażywaj każdego dnia. 

 

 

       

Szczęścia życzymy!!! 

                                                                                             

Wiktoria, Adam, Oskar  

 



9 
 

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEK WIEŚCI Z BIBLIOTEKI  
 

                      DKK  - dyskusyjny klub książki poleca 

Lubicie przygody? I to takie 

najprawdziwsze…  pełne 

grozy ?! Koniecznie sięgnijcie 

po  serię „Porachunki z przygodą” Krzysztofa 

Petka. Znajdziecie tam  opisy autentycznych 

wydarzeń i przeżyć  samego autora. Bohaterowie mają 

do czynienia z porywaczami, terrorystami i 

złodziejami. Wartka akcja, za którą trudno nadążyć, 

przenosi nas w świat, który istnieje tuż za rogiem. 

Czterej młodzi ludzie ciągle wplątują się w 

niebezpieczne sytuacje i choć nie muszą, niosą pomoc 

innym. Jajco, główny bohater, nie ogląda się na 

zagrożenia, posiada przy tym niecodzienne cechy, 

takie jak: logika i fotograficzna pamięć. Czynią  one z 

niego osobę, z którą każdy chciałby się zaprzyjaźnić. 

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

KRZYSZTOF PPETEK 

ŚWIAT KSIĄŻKI I PRZYGODY 
„Opowiem Ci ciekawą historię... 

...bo na tym właśnie polega moja praca. Trudna i 

czasochłonna - ale lubię ją i nie zamieniłbym na żadną 

inną!  

Opowiadam fascynujące historie, do których informacje 

zbieram podczas rozmów, obserwacji, wypraw dalekich i 

bliskich, spacerów i penetracji jaskiń, treningów i 

przedzierania się przez dżunglę.  

Jeśli chcesz, abym zabrał Cię w niezwykłe miejsca, od 

zamków po amazońską selvę, opowiedział o przyjaźni, 

poświęceniu, miłości, ale i wiedzy, mądrości i logice, 

zapraszam w świat moich książek. Pokażę Ci działania, 

decyzje i ryzyko, jakie podejmowali autentyczni ludzie, by 

ratować innych - równie autentycznych. „ - tak wypowiada 

się sam autor, dziennikarz, reportażysta, politolog 

organizator wypraw i szkół przetrwania. 

Książki i publikacje 

Ponad dwadzieścia książek autorstwa Krzysztofa Petka 

trafiło do rąk Czytelników. Większość z nich to opowieści 

dla młodzieży (serie Porachunki z przygodą, Operacja 

HYDRA, GRA).  

Dla dzieci autor pisze powieści sensacyjne (Diamentowy 

pościg) i podróżnicze (Zaklęcie dla Golema).  

Pierwsza powieść przygodowa dla czytelnika dorosłego 

(Całe złoto El Dorado) zostało przez recenzentów przyjęte 

entuzjastycznie - i wkrótce pojawią się kolejne powieści z 

tej serii.  

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

                         WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Dziś, wszystkim, którzy lubią powieści przygodowe, gorąco polecam książkę 

Rafała Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. 

Bohaterami książki są trzynastoletni uczniowie warszawskiego gimnazjum. 

Szkoła Felixsa , Neta i Niki nie jest zwyczajna i nudna, lecz taka, do której każdy 

z nas chciałby chodzić.  

Felix jest majsterkowiczem i potrafi zrobić coś z niczego ; Net to uzdolniony 

informatyk, któremu niestraszne jest zhakowanie szkolnego systemu komputerowego; Nika posiada ponadprzeciętną 

inteligencję i intuicję, niczym telepata. Razem tworzą zgraną ekipę, która wychodzi cało z każdych kłopotów. 

Genialne dzieciaki chcą pomóc Policji w ściganiu przestępców okradających banki. Czy trójce bohaterów uda się 

wyśledzić Gang Niewidzialnych Ludzi? 

Tego dowiecie się z lektury książki, w której aż roi się od robotyki, inwencji i wynalazków. Wymyślane przez Feliksa 

i jego ojca gadżety nie zawsze są przydatne, ale tworzą fantastyczny klimat i są siłą napędową powieści. 

Książka , którą Wam rekomenduję, jest pierwszą częścią cyklu o niezwykłych przygodach trójki przyjaciół. Zachęcam 

też do przeczytania następnych tomów .                              

                                                                                                                    A Orlińska 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dla naszych mam 

26 maja obchodzimy Dzień Matki. Dla każdego dziecka mama to 

najważniejsza osoba na świecie. Uczniowie klas piątych  na jednej z lekcji 

języka polskiego pisali  listy do swoich mam, w których dziękowali za trud 

wychowania i przepraszali za swoje zachowanie. Poniżej zamieszczamy 

najpiękniejsze z listów. 

                                             Droga Mamo! 

W tym liście chciałbym z całego serca podziękować Ci za cały trud włożony w moje wychowanie: za ciepły 

posiłek, który czeka na mnie zawsze po powrocie ze szkoły, za opiekę, w tym ubrania, książki 

oraz przyjemności dla mnie oraz za dom, dający mi poczucie bezpieczeństwa,  którego drzwi zawsze były i są 

dla mnie otwarte. Dziękuję Ci za różnorodne wyjazdy na  wakacje oraz za każdą małą wycieczkę. Ale przede 

wszystkim dziękuję za Twoją niezastąpioną miłość, która nie może się równać z żadną inną rzeczą na świecie.  

Dziękuję Ci, że jesteś dla mnie taka dobra i kochana. Z całego serca chciałbym Cię także przeprosić za moje 

błędy. Przykro mi, że musiałaś się na mnie denerwować. Żałuję tego, że byłem nieposłuszny, gdy Ty chciałaś 

mojego dobra. Przepraszam za moje lenistwo, kiedy prosiłaś mnie o zrobienie małych rzeczy, a mnie się nie 

chciało. Jest mi bardzo przykro, że tyle razy kłóciłem się z Tobą o drobnostki.  

 Dziękuję Ci za każdą sekundę szczęścia, które mi dałaś i przepraszam, że tyle razy musiałaś się przeze mnie 

denerwować.  Bardzo Cię kocham. 

Twój syn Adaś. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Droga Mamusiu!  

Piszę do Ciebie, ponieważ chciałabym podziękować Ci za wszystko, 

co dla mnie zrobiłaś. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić całego 

Twojego trudu i poświęcenia. Wiem, że często rezygnowałaś ze Swoich 

przyjemności dla mnie i mojego rodzeństwa. Czasem złoszczę się, gdy 

mi czegoś zakazujesz, lecz przecież robisz to dla mojego dobra. Gdy 

przychodzę do Ciebie ze swoimi problemami, zawsze potrafisz zaradzić 

moim kłopotom i pocieszyć mnie w każdej sytuacji. 

Chcę Ci podziękować, że znosisz wszystkie moje humory, dziwne pomysły i bałagan w moim pokoju. Przepraszam za 

głupie słowa wypowiedziane w zdenerwowaniu i za to, że czasem kłamię. Przykro mi, że musisz wciąż znosić moje 

kłótnie z siostrą i bratem.  

Mam nadzieję, że zawsze będziemy potrafiły się dogadać i pomagać sobie nawzajem. 

Chcę Ci powiedzieć, że bardzo Cię kocham.  

                                                                                              Twoja  Ania  

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

Kochana Mamo!  
 Bardzo dziękuję Ci za trud i cierpliwość, jakie włożyłaś w moje wychowanie od 

dnia narodzin do dzisiaj. 

Niejednokrotnie sprawiałam Ci wiele problemów wychowawczych. 

Spowodowane to było moim uporem,  lenistwem i brakiem odpowiedzialności. 

Wydawało mi się, że robię dobrze, a Ty wymagasz ode mnie zbyt wiele. Pomimo 

wielu różnych zdań między nami, dziękuję Ci za miłość, jaką mnie obdarzasz oraz 

za czas, jaki mi poświęcasz. Dopiero teraz widzę, jak się martwiłaś o mnie kiedy 

byłam niegrzeczna i arogancka w stosunku do Ciebie. 

Dziękuję za Twoje nieprzespane noce, gdy chorowałam, a Ty siedziałaś przy 

moim łóżku, martwiąc się o mnie. 

Dziś potrafię docenić Twoją dobroć i miłość. Pragnę dziś jeszcze raz Ci         

podziękować za wszystko, a najbardziej za to, że po prostu jesteś.                                                                                      

                                                                                                          Twoja córka Kinga 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
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                         Kącik Poetycki 

W naszym kąciku gościmy dziś Ingę z Va i Olę z Vb, które napisały wiersze  

o najpiękniejszej porze roku. 

 

Wiosna  
Pani wiosna 

jest radosna.  

Wszędzie kwiaty rozkwitają 

z wiosną się witają, 

zimę żegnają. 

Może i smutno nam bez zimy, 

trochę za nią potęsknimy. 

 

Teraz wiosna tańczy wokoło, 

słońce grzeje mocno w czoło, 

wszystkim robi się wesoło. 

Wiosną piękne, kwietne  pola, 

Trawa pachnąca, zielona topola. 

                                      Inga Ert- Eberdt 

Już  wiosna! 

Budzi się śpiąca sosna, 

Kolorowy będzie każdy kwiat, 

rozbudzi się cały świat! 

Każdy ptak zaśpiewa swą piosenkę,   

słońce ma złoty blask, 

zielony budzi się las. 

Gdyby nie wiosna,  

Ziemia nie byłaby taka radosna.  

                            Ola Fortuna 

 

 

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

                                                                Nasza sonda 
Niedawno przeprowadziliśmy wśród uczniów klas IV- VI sondę „Najfajniejsza dziewczyna/ 

najfajniejszy chłopak. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby. Na kartkach oprócz imienia i nazwiska 

ideału chłopaka lub dziewczyny uczniowie wpisywali cechy wyglądu i charakteru wytypowanych 

przez siebie osób. 

Najwięcej głosów z dziewczyn zdobyła Karolina 

Włodarska. Oto, co w niej jest fajnego. Z 

wyglądu: niska, ładna, jasne włosy, delikatna 

buzia, śliczne włosy, oczy, szczupła; charakter: 

miła, szybko się denerwuje, sympatyczna, 

pomocna, uśmiechnięta, koleżeńska życzliwa, 

fajna, czuła. Wiele osób wybrało Wiktorię Giersz, 

podkreślając, że jest ciemną blondynką, ma 

szarozielone oczy, wysportowaną i wysoką; 

charakter: miła, sympatyczna, odważna, wesoła, 

inteligentna, zdolna, mądra, koleżeńska. Wiele 

osób dostrzegło też zalety: Gabrysi Bombrych, 

Klaudii Włodarczyk, Julii Komosy, Ani 

Orlińskiej, Julii Fiedukowskiej oraz Oli 

Olejniczak. 

Wśród chłopaków najwięcej głosów zdobył 

Ludwik Madanowski. Dziewczynom się podoba, 

bo jest wysoki, szczupły i przystojny. Tuż po nim 

uplasował się Filip Szuliński za sportowy styl i 

sylwetkę,  ładną fryzurę,  miły charakter, dobroć i 

mądrość. Ładne spojrzenie i poczucie humoru 

doceniono u  Kacpra Reczki, a u  Adama 

Milczarka  dostrzeżono jego inteligencję z trochę 

szalonym sposobem bycia. Gratulacje!  

                                                                                     

Ola Fortuna 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Z PRZYMRUŻENIEM OKA ZPRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻE  

Humor zeszytów szkolnych  

Poniżej prezentujemy zabawne zdanka z listów do mam uczniów 

klas piątych. 

- Chciałbym przeprosić cię, mamo, za bicie, kłamstwa i za 

nieodrabianie lekcji. Nie wiedziałem, że mam takie zalety. 

- Nie chciałbym się bić, ale nie mam się z kim bawić. 

- Ja też będę cię kochać, nawet jak umrzesz. 

- Dziękuję za czas spędzony przy pieczeniu ciasta, makowca i babki 

razem. 

 - Chcę ci podziękować za odzież, jedzenie i picie. 

- Mamo, chciałbym podziękować ci, że mnie urodziłaś, bo inaczej nie 

istniałbym na świecie. 

- Chciałbym podziękować za trud, który włożyłaś w urodzenie mnie. 

- Dziękuję za dom, ponieważ mam gdzie mieszkać. 

- Dziękuję, że nauczyłaś mnie zasad codziennej egzystencji. 

- Pokazałaś, mamo, jak rozwiązywać problemy, które nas otaczają. 

 

A teraz z wypracowań na podstawie książki „Tomek w krainie kangurów” . 

- Sally najpierw wydawała się lekka, później nabierała sił, jedząc jabłko i 

stawała się ciężka. 

- Moją najciekawszą przygodą była wyprawa obławy na kangury. 

- Poznałem w Australii fajne kangury. 

- Bardzo fajnie jest w Australii: dużo drzew, zwierząt i krzewów. 

- Jakiś ptak zwrócił na mnie uwagę poszukiwaczy złota. 

- Znalazłem psa i sobie go wziąłem.  

- Poznałem nowych ludzi i nowych znajomych. 

- Złapałem trochę przygód. 

- W końcu strzeliłem do stada kangurów. Potem mieliśmy świetną kolację- jedliśmy ogony kangurów 

przyrządzone przez bosmana Nowickiego. 

- Gdy biegłem za papugą, usłyszałem, że ktoś siedzi w krzakach. 

- Tomek chciał zabić kangura, ale nie miał czym. Schował się w 

krzakach, znalazł strzelbę i zabił kangura. 

 

I na koniec coś z wypracowań klasy IVb o Tomku Sawyerze. 

- Tomek uratował Pottera przed sądem na siebie. 

- Całe miasto myślało, że on nie żyje, a on zobaczył swój pogrzeb. 

- W książce można poznać rusterki pierwszej miłości. 

- Z książki uczymy się dużo pomysłów. 

- Książka uczy, żeby nie podkradać różnych rzeczy i jeszcze takie tam. 

- Książka mówi o naszych rówieśnikach w czasach dziewiętnastych.  

- Książka uczy nas, jak manipulować ludźmi. 

Pismo uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie ul.15. Sierpnia 44 
Redakcja: uczniowie  koła dziennikarskiego z kl. VA, VB;  wspólpraca- kl. IVb 
Opiekun gazetki i skład komputerowy: Elżbieta Cieślak 
Współpraca: Mirosława Wieczfińska i Agnieszka Domańska 
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