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Od redakcji
Witamy w pierwszym
wydaniu szkolnej gazetki
„Bez Tytułu” w nowym roku
szkolnym!
Różni się on od poprzednich.
W związku z reformą oświaty,
likwidacją gimnazjów nasza szkoła
przekształciła się w ośmioletnią szkołę
podstawową, a to znaczy, że w tym
roku mamy dwie klasy siódme, a w
przyszłym ósme.
Pojawiły się nowe przedmioty (język
niemiecki, fizyka, chemia, biologia),
a co się z tym wiąże, przybyli nowi nauczyciele. Jednak najważniejsza
zmiana to taka, że mamy nowego dyrektora, którym jest
pan mgr Dariusz Kosiński.
Od samego początku ruszył też innowacyjny projekt „Rozwijanie
kompetencji kluczowych”, dzięki któremu mamy bardzo bogatą ofertę
zajęć dodatkowych z matematyki, informatyki, przyrody i języków
obcych. Ponadto nasza szkoła w ramach tego projektu zyska nowe
sprzęty, które urozmaicą i uatrakcyjnią proces nauczania.
A co w naszej redakcji?
Po pierwsze każdy może zostać redaktorem gazetki!
Wystarczy tylko skontaktować się z opiekunem koła redakcyjnego,
panią Elżbietą Cieślak i przekazać artykuł. Redakcja zastrzega sobie
jednak prawo do poprawiania błędów i skracania tekstu.
A co znajdziecie w „Bez Tytułu”? Jak w poprzednim roku: „Szkolne
Newsy”, „Z historią w tle”, „Z przymrużeniem oka”, a także
„Bliskie spotkania”, czyli wywiady z ciekawymi postaciami w naszej
szkole, „Wieści z biblioteki”, lubiany przez wszystkich „Humor
zeszytów” oraz nowy dział „Szkolne sprawy”, w którym poruszać
będziemy te problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.
Znajdziecie też próbki własnej twórczości literackiej w dziale „Nasza
twórczość” i tajniki pracy Samorządu Szkolnego, z którym będziemy
ściśle współpracować. Przewidujemy również dla naszych czytelników
prezenty, niespodzianki, czy kupony zwalniające z odpytywania na
lekcji . Cena naszej gazetki jak zawsze od lat to 1 zł. Przypominamy
również, że „Bez Tytułu” będzie publikowana, jak w poprzednich latach,
na stronie internetowej naszej szkoły (sp2.sochaczew.pl), gdzie
będzie można przeczytać ją w kolorze. Miłej lektury! Redakcja BT
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W numerze:
-Szkolne Newsy
-Z historią w tle
-Bliskie spotkania
i wywiad z nowym
panem dyrektorem
-Wieści z biblioteki,
czyli galimatias z
książkami
-Szkolne sprawy,
czyli o trudach w
nowych klasach i jak
nie zwariować na
przerwie
- Nasza twórczość i
trochę o przyjaźni
-Z przymrużeniem
oka, czyli humor
z naszych zeszytów
-Kącik poetycki, czyli
poeci są wśród nas

Uwaga! Kupony na
niepytanie znów dostępne!
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Witaj szkoło!
Punktualnie o 10 rano 4 września
uczniowie, rodzice i pracownicy naszej
szkoły powitali nowy rok szkolny
2017/2018.
Z uwagi na deszczową pogodę uroczystość
odbyła się w sali gimnastycznej w dwóch
turach: najpierw uczniowie klas
młodszych, a po nich klasy IV-VII.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i
odśpiewaniu hymnu państwowego
wszystkich zebranych powitał nowy
dyrektor naszej szkoły, pan magister
Dariusz Kosiński. W krótkim
przemówieniu wspominał o wielkich
wyzwaniach, jakie czekają naszą placówkę w związku z wprowadzaną reformą oświaty, o nowych planach
inwestycyjnych związanych z planami budowy nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz udziale
naszej szkoły w projekcie edukacyjnym „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów SP nr2”, który
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Wspomniał również o pamiętnym wrześniu 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa. Jej ofiary
cała szkolna społeczność uczciła minutą ciszy. Nie zabrakło również krótkiej pogadanki o zasadach
bezpieczeństwa i przedstawienia nowych nauczycieli, którzy będą pracować w naszej szkole.
Na zakończenie były życzenia dla uczniów, nie tylko od nowego pana dyrektora, ale też zaproszonych
gości: pani Kamili Gołaszewskiej- Kotlarz, wiceprzewodniczącej Rady Miasta oraz pana Adama Klocha,
przewodniczącego Rady Rodziców.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Pierwsze laury w sporcie
Mamy już pierwsze sukcesy sportowe!
21 września 2017r. w Kamionie odbyły się Powiatowe
Indywidualne Biegi Przełajowe.
Na podium stanęli: Aleksandra Starbała kl. 7a i Michał
Nowakowski kl.6b , którzy zdobyli brązowe medale, zajmując trzecie
miejsca.
Do dalszego etapu, czyli Międzypowiatowych Indywidualnych
Biegów Przełajowych oprócz medalistów zakwalifikowywali się
Wiktoria Kornatowska kl.5b, Mateusz Krupa kl.6a i Filip
Dąbrowski kl.5a.
Kolejne sukcesy miały miejsce
26 września 2017r. na Międzypowiatowych Indywidualnych
Biegach Przełajowych. Aleksandra Starbała zajęła 12 miejsce, a
Michał Nowakowski zajął 9 miejsce. Tym samym nasi
reprezentanci zakwalifikowali się do udziału w Mazowieckich
Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbędą się wiosną
2018r.
W Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych brali też udział nasi absolwenci, którzy również stanęli na
podium. Filip Szufliński zajął I miejsce, a Wiktor Michurski II .
Bardzo cieszymy się z sukcesów naszych uczniów i absolwentów. Wszystkim gratulujemy i czekamy na następne
medale. A.K.
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Rozwijanie kompetencji kluczowych
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sochaczewie” to pełna nazwa projektu edukacyjnego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest w
naszej szkole od początku roku szkolnego.
Do 15 września trwał nabór na zajęcia
w ramach projektu. Są to zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego,
matematyki i przyrody metodą eksperymentu, z informatyki, logopedii oraz
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
Oprócz ciekawych zajęć, do których prowadzenia nauczyciele są
przygotowywani na specjalnych warsztatach, szkoła nasza zyska wyposażenie
pracowni matematycznej i przyrodniczej. Będą też organizowane wyjazdy
edukacyjne, a nauka na tych zajęciach będzie przebiegała metodą eksperymentu.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tych zajęciach dostarczy naszym uczniom nie
tylko wiedzy, ale i wiele pozytywnych, ciekawych przeżyć podczas naukowych
doświadczeń. (Red.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Samolotem do Wrocławia
26 września 2017r. uczniowie klas 6a i 6b
uczestniczyli w lotniczej wycieczce do Wrocławia.
Uczestnikom wycieczki już od samego rana
towarzyszyły ogromne emocje. Najpierw odprawa
bezpieczeństwa, a potem lot samolotem liniami
Ryanair, dla niektórych pierwszy w życiu! Miłe było
powitanie uczniów naszej szkoły przez kapitana
i załogę samolotu.
Wrocław czekał na nas z napiętym harmonogramem wycieczki . Najpierw spacer po wrocławskiej
Starówce, która zachwyciła nas wszystkich. Spacerowaliśmy szlakiem wrocławskich krasnali,
podziwialiśmy stare jatki miejskie, pomnik zwierząt
rzeźnych ze spiżu, bazylikę św. Elżbiety, rynek,
ratusz z zabytkowym pręgierzem.
Gwoździem programu było zwiedzanie
wrocławskiego ZOO, a przede wszystkim
Afrykarium, które oczarowało nas niepowtarzalną
architekturą i klimatem. Jest ono unikatowym na
skalę światową kompleksem, przedstawiającym
różne ekosystemy związane ze środowiskiem
wodnym Czarnego Kontynentu, czyli Afryki.
Ostatnim punktem wycieczki, będącym dla nas
niespodzianką, był pokaz grających fontann.
To była niezwykła wyprawa. E.W.
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Wybory Samorządu Uczniowskiego
Po krótkiej akcji przedwyborczej 28 września 2017 r. odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. W roku szkolnym o miano przewodniczącego,
zastępcy i skarbnika walczyło ośmiu kandydatów z klas IV-VII.
Najwięcej głosów zdobył Ignacy Krzemiński z VII b, który został
przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Jego zastępcą została
Amelia Kloch z VI b, a skarbnikiem Kinga Gniwek z IV c.
W tym samym głosowaniu uczniowie wybierali również opiekuna Samorządu
Uczniowskiego. Największą liczbę głosów otrzymał pan Daniel Głowacki, który
wyraził zgodę na ponowne objęcie tej funkcji.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, życzymy owocnej pracy i realizacji wszystkich postulatów.(Red.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bliskie spotkania z nowym samorządem
Wszystkich czytelników gazetki zapraszamy do poznania bliżej nowego
składu Samorządu Uczniowskiego.
Najpierw oddajemy głos nowemu przewodniczącemu.
„Nazywam się Ignacy Krzemiński, mam13lat, chodzę do klasy VII b. Moim
marzeniem od zawsze było robić coś więcej w szkole niż siedzieć w ławce, a że
rozsadza mnie energia, postanowiłem spróbować sił w tegorocznych wyborach.
Byłem bardzo zadowolony, ale i zaskoczony moim wynikiem. Bardzo się jednak
cieszę, bo pełnienie funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego to nie
tylko zaszczyt, ale i nie lada wyzwanie. Co proponuję? Przede wszystkim
,,Szczęśliwy numerek'', czyli wyznaczanie w tygodniu numerów z listy, które
zwalniają uczniów od pytania na lekcjach. Chciałbym zorganizować też ciekawe
zawody międzyklasowe i zmobilizować uczniów naszej szkoły do udziału w
akcjach charytatywnych.
A co mogę powiedzieć o sobie? No cóż, mówią o mnie „zdolny leń”. Nie mam średniej 5,0, ale staram się, żeby nie
być najgorszym w klasie. Interesuję się sportem, gram w rugby. Lubię też grać na komputerze w ciekawe gry,
interesuje się też nowinkami w sprzęcie komputerowym. W wolnym czasie trenuję rugby. Mam nadzieję, że sprostam
swej nowej funkcji i dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swe głosy.”
Wiceprzewodniczącą szkoły została Amelia Kloch z VIb.
„Nazywam się Amelka Kloch i mam 11 lat. Chodzę do klasy VI B. Mam bardzo dużo pomysłów i propozycji, które
postaram się zrealizować przez ten rok szkolny. Na pewno nie będziecie się nudzić!!! Interesuję się fotografią,
zwierzętami oraz harcerstwem. Co lubię najbardziej? Hmm... moją klasę, moje koleżanki z harcerstwa, ale kocham też
zwierzęta i uczestniczenie w zbiórkach harcerskich. Jednak najbardziej uwielbiam moje ukochane zwierzątko, czyli…
jeża! Wolny czas spędzam na spotkaniach ze znajomymi, bawię się z jeżem.
Do RSU startowałam, bo było to moim marzeniem, żeby robić w szkole coś ciekawego i do tego wciągnąć innych
uczniów. W tamtym roku mi się nie udało, a teraz sukces, z którego bardzo się cieszę i dziękuję za wszystkie głosy
oddane na mnie.”
Trzecie miejsce w wyborach zajęła uczennica klasy IVc, Kinga Gniwek. Poznajmy ją bliżej.
„Nazywam się Kinga Gniwek, jestem w klasie IVc , mam 10 lat . Bardzo się cieszę, że weszłam do Samorządu
Uczniowskiego. Chciałabym przede wszystkim wprowadzić tzw. szczęśliwy numerek i zorganizować akcję ,,Podziel
się Książką'', bo uwielbiam czytać i swoją pasją chciałabym zarazić innych. Kocham zwierzęta, a szczególnie konie.
Lubię bardzo jeździć konno, śpiewać, tańczyć i pływać. Jednak moja pasją jest nie tylko sport. W wolnym czasie
projektuję i szkicuję ubrania. Nigdy się nie nudzę. Dlaczego startowałam do RSU? Mam po prostu ambicje
polityczne! Dziękuję za zaufanie tym, którzy na mnie glosowali”
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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Pamięci poległych w Bitwie nad Bzurą
Uroczystościami na Cmentarzu Wojennym w Trojanowie
Sochaczew uczcił pamięć o uczestnikach Bitwy na Bzurą,
którzy polegli w pierwszych dniach wojny 1939r . Uczniowie
pocztu sztandarowego naszej szkoły również wzięli udział w
tej uroczystości.
Polowa msza św., wykład historyczny oraz złożenie
wieńców odbyło się w niedzielę 17 września, w 78 rocznicę
napaści sowieckiej na Polskę. Od tego dnia nasz kraj zmagał
się z dwoma okupantami - ze wschodu i z zachodu. Wielu
naszych rodaków poległo w tej nierównej walce. Ciała ponad
3600 osób znalazły się na trojanowskiej nekropolii.
Kierownik działu historii sochaczewskiego muzeum, Jakub
Wojewoda w wykładzie historycznym przypomniał
obecnym o ostatniej fazie bitwy nad Bzurą. Wspominał o
tym także proboszcz parafii Narodzenia NMP, ks. Kazimierz
Wojtczak, który przewodził mszy upamiętniającej ofiary
wojny. Wspólnie z nim modlili się minister Maciej Małecki,
wicestarosta Tadeusz Głuchowski, burmistrz Piotr Osiecki ,
zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski, radni,
przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej, harcerze,
poczty sztandarowe, członkowie grupy rekonstrukcyjnej
oraz grono mieszkańców miasta. Muzycznie wzbogacił
uroczystość Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej. O ceremoniał wojskowy zadbała
kompania honorowa garnizonu Sochaczew. Obecni na cmentarzu w niedzielne południe wysłuchali apelu
pamięci, zakończonego salwą honorową, po której złożono kwiaty pod pomnikiem poległych.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Był taki wrzesień...
Jak co roku, 22 września pod Pomnikiem Poległych
w Boryszewie odbyła się uroczystość upamiętniająca mord
na polskich żołnierzach z Bydgoskiego Batalionu Obrony
Narodowej popełniony przez żołnierzy niemieckich we
wrześniu 1939 roku.
Uczniowie klas siódmych pod kierunkiem p. A. Domańskiej
i p. E. Cieślak przygotowali program artystyczny,
upamiętniający bohaterstwo i tragizm żołnierzy poległych w
walkach we wrześniu 1939 roku. O oprawę muzyczną zadbał
pana dyrektor Dariusz Kosiński. W uroczystości oprócz
przybyłych gości,
kombatantów, ich
rodzin wzięła
także udział delegacja uczniów klas siódmych z naszej szkoły.
Wszyscy obecni wysłuchali wykładu
historycznego upamiętniającego 50 rozstrzelanych żołnierzy z
Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. Następnie odbyła
się msza święta, którą uświetnił swym występem Chór
Nauczycielski. Na zakończenie po apelu pamięci i salwie
honorowej złożono kwiaty pod pomnikiem oraz na kwaterze
poległych na cmentarzu w Kozłowie Biskupim.
………………………………………………………………………………………………………………….
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Gorący początek w bibliotece
Podręczniki i ćwiczenia już rozdane! We wrześniu swoje książki odbierali uczniowie wszystkich klas
naszej szkoły. To trudny czas.
Nowe podręczniki otrzymały klasy pierwszych,
czwartych i szóstych, a uczniowie klas drugich,
trzecich i piątych odebrali podręczniki, z których
już się uczyli ich starsi koledzy. Na koniec roku
szkolnego trzeba będzie oddać otrzymane
podręczniki, a więc szanujcie je i dbajcie o nie!!!.
W tym roku przyjęto 3946 ćwiczeń i
podręczników. Jak widać było ich niemało, więc
dla pani bibliotekarki, był to czas pełen stresu i
wysiłku fizycznego.
Cieszy jednocześnie fakt, że przez uczniów wypożyczane są nie tylko lektury, ale i inne pozycje książkowe.
W szkolnej bibliotece jest duży ruch. Uczniowie nie tylko wypożyczają książki, ale też chętnie spędzają tu
czas wolny. Przyciąga niewątpliwie miła, przyjazna atmosfera ale spokój i cisza. Można tu odetchnąć od
zgiełku przerwy, poczytać czy zajrzeć do internetu. (M.W.)
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Październik- święto bibliotek
W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się
problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to
Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe
Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty
poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na
ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce
i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Z tej okazji
biblioteka
ogłasza konkurs " Zagadki Literackie".
W październiku co tydzień na tablicy ogłoszeń będzie
nowa zagadka. Rozwiązania przynosimy do biblioteki
na podpisanych karteczkach. Na najwytrwalszych
czekają niespodzianki.
Cały rok będą trwały konkursy: „Najlepszy
czytelnik” i „Najlepsza klasa”.
Zobaczymy, kto okaże się „molem" książkowym,
czyli tym, kto kocha czytać. Mamy nadzieję, że tak jak
w poprzednim roku, książka stanie się Waszym
przyjacielem i sposobem na zapełnienie czasu
wolnego.(M.W.)
……………………………………………………………..
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Wywiad z panem Dariuszem Kosińskim
Jak pisaliśmy na pierwszej stronie naszego pisemka,
w naszej szkole zaszło bardzo dużo zmian. Oprócz
wprowadzanej reformy oświaty nasza „Dwójka” ma
nowego dyrektora, którym jest pan magister Dariusz
Kosiński.
Nasza redakcja postanowiła wszystkim czytelnikom
przybliżyć jego postać i przeprowadziła z panem
dyrektorem wywiad. Tego trudnego
i odpowiedzialnego zadania podjęły się dwie
redaktorki „Bez Tytułu”, Julia Cieślak i Natalia
Wiktorowicz z VIIB.
- Czy jest Pan zadowolony, że został dyrektorem naszej szkoły? Dlaczego?
- Nie startowałbym w konkursie, gdybym nie chciał. Dlaczego? Z sentymentu. Uczyłem się
tu jako dziecko. Moje nauczycielskie pierwsze szlify również były w tej szkole. Pracowałem
tu jako nauczyciel muzyki. Chciałbym, żeby ta szkoła była zawsze najlepsza, nie tylko
w Sochaczewie, ale i w powiecie.
- Jakie zmiany zamierza wprowadzić Pan w szkole?
- Chciałbym, aby szkoła była przykładem czystości, ładu i porządku. Najważniejsze plany to
realizacja parkingu, powstanie plac zabaw i boiska dla młodszych dzieci.
- Co się Panu podoba w naszej szkole, a co nie?
- Większość rzeczy mi się podoba. Zadowolony jestem z młodzieży i kadry nauczycielskiej.
Nie podoba mi się szatnia, która od lat się nie zmienia.
- Jaki, według Pana, powinien być idealny uczeń?
- Uczeń powinien być otwarty, świadomy i wiedzieć czego chce.
- A idealny nauczyciel?
- Przede wszystkim nauczyciel, który podnosi swoje kwalifikacje, który rozumie ucznia
i umie mu przekazać wiedzę w nowoczesny sposób. Poza tym musi lubić dzieci i pracę
z nimi.
- Czy mógłby Pan uchylić nam rąbka prywatności i powiedzieć coś o sobie i swojej
rodzinie?
- Mieszkam w Kozłowie Biskupim. Pochodzę z Malesina. Mam cudowną córkę, Gosię, która
chodzi do przedszkola i osiemnastoletniego syna, Maćka, który w tym roku zdaje maturę.
Moja żona jest lekarzem anestezjologiem i pracuje w Warszawie.
- Jak Pan spędza wolny czas? Czym się Pan interesuje?
- Może powiem wam, jak chciałbym spędzać wolny czas. Bardzo lubię zbierać grzyby,
biegać i jeździć na rowerze. Lubię słychać muzyki. Mogę się pochwalić dużą kolekcją płyt
winylowych. Mam ich około 300, głównie z muzyką poważną.
- Dziękujemy Panu za udzielenie wywiadu dla czytelników naszej gazetki i życzymy
owocnej i satysfakcjonującej pracy w naszej szkole.
- Również bardzo dziękuję
Julia i Natalia
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IV klasa? Super!!!
Zapraszamy do nowego działu tematycznego związanego ze
szkołą i jej problemami. Chcemy tu poruszać ważne rzeczy,
które dzieją się w szkole i dotyczą każdego z nas. Dziś o
wrażeniach czwartoklasistów z nauki w klasie IV, która
wiąże się z wieloma problemami.
Przede wszystkim zmiana wychowawcy, nowe przedmioty,
nauczyciele i dużo więcej nauki oraz większe wymagania. Z
tego jednak, co piszą czwartoklasiści, radzą sobie świetnie, a
nauka w klasie czwartej to sama przyjemność.
Kasia Szczepanik mówi tak:
„Chodzę już do czwartej klasy! Ostatnio trochę się zmieniło. Nowe przedmioty, nowe książki, nowi
nauczyciele. Wszystko nowe! Na szczęście nasza wychowawczyni uczy nas matematyki i informatyki, nie
musimy zapamiętywać tylu nazwisk.
Niedawno były wybory na przewodniczącego klasy. Została nim Karolina, jej zastępcą Amelia, a ja
zostałam skarbnikiem. Bardzo się cieszę się z tego wyboru, będę starała się pełnić tę funkcję rzetelnie.
Jeździmy na basen! Jesteśmy tam co dwa tygodnie w środy. Przepłynęłam trzy długości Było ciężko, ale się
udało! Świetnie jest w czwartej klasie!”
A teraz Kacper Michnowski:
„Znów zaczęła się szkoła, a wraz z nią nowe obowiązki. W czwartej klasie wszystko się zmieniło. Mamy
więcej przedmiotów i dużo więcej nauki, ale nie jest tak źle. Mamy nową bardzo miłą wychowawczynię.
Obiecała nam wycieczkę do Krakowa. Bardzo się z tego cieszę, bo lubię podróżować. Czas szybko mija i
niedługo będą ferie. Mam nadzieję, że pojadę w góry.”
…………………………………………………………………………………………………………………..

Przerwy, przerwy
Wiadomo, że każdy uczeń czeka z utęsknieniem
na dzwonek na przerwę. Kiedy jednak zadzwoni,
nie wiadomo tak naprawdę, co ze sobą zrobić.
Nauczyciele dyżurujący każą nam spacerować po
korytarzu, ale to piekielnie nudne tak łazić w kółko!
Wolimy sobie siedzieć pod ścianą, pogadać z kolegami
i koleżankami i trochę się powygłupiać. Szkoda tylko,
że z tymi wygłupami niektórzy przesadzają.
Wszczynają bójki, wrzeszczą, a to ściąga uwagę
nauczycieli i koniec luzu. Można też zaszyć się w
toalecie, ale nie na długo, bo nauczyciele tam często
zaglądają i poza tym niezbyt ładnie tam pachnie. Robi się problem, gdy ktoś za bardzo się wygłupia i zaczyna lać
wodą lub rozwijać papier toaletowy! Kończy się to zazwyczaj awanturą z panią woźną, która zmusza często nie tych,
co trzeba do sprzątania. Najfajniej by było posiedzieć sobie w ciszy w kącie z telefonem, ale i z tym jest problem, bo
w czasie przerwy trudno o ciszę, a po drugie obowiązuje zakaz używania telefonów w szkole. Najbardziej lubimy
przerwy śniadaniowe w klasach, bo można nie tylko zjeść owoce, które dostajemy w ramach programu „Owoce w
szkole” czy wypić mleko. Można na spokojnie pogadać z innymi, często porozmawiać z nauczycielami, pożartować, a
to bardzo zbliża. Kto nie lubi przerw? Szkoda tylko, że są takie krótkie! (Red.)
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Sposób na czas wolny
Co robić, aby się nie nudzić? Jak
spędzać czas wolny? Takie pytania
postawiliśmy uczniom klas czwartych.
Okazuje się, że najchętniej czas wolny
lubimy spędzać na spacerach, często z
ukochanymi zwierzakami. Wiele osób
odpoczywa, rysując i szkicując.
Znajduje to później odzwierciedlenie w
pracach plastycznych oddawanych na
ocenę. Niektórym wychodzi to naprawdę
świetnie.
Wiele osób w wolnym czasie lubi sobie pograć w gry komputerowe, poukładać klocki lego czy wreszcie
poczytać jakąś ciekawą książkę. Ważne jest również to, że wtedy można poświęcić więcej czasu swoim
bliskim. Poniżej zamieszczamy najciekawsze wypowiedzi uczniów z klasy IVb na ten temat.
Witek Barciński: „Wolny czas to moja ulubiona pora dnia. Najczęściej trwa od 1700 do 2000 , gdyż
wcześniej mam lekcje w szkole i zajęcia dodatkowe oraz muszę odrobić lekcje. Każdą wolną chwilę
poświęcam na czytanie książek. Obecnie czytam ,,Korniki Archeo” Agnieszki Stelmaszyk. Często lubię
wracać też do wcześniej przeczytanych książek, np. ,, Magiczne Drzewo” Andrzeja Maleszki. Interesują
mnie również książki o dinozaurach i gadach. Aktywny tryb spędzania wolnego czasu zaszczepili we mnie
rodzice. Jak jest ładna pogoda, to często jeździmy na rowerach lub na basen. Lubimy również spacerować.”
Kasia Szczepanik : „Najbardziej lubię
czytać książki i przebywać z bliskimi.
Najchętniej czytam te, w których opisane są
losy dzieci w moim wieku. Według mnie,
takie prawdziwe są najciekawsze.
Uwielbiam też czas wolny spędzać z
rodziną, grając w gry planszowe, karciane,
ruchowe. Często spędzam też czas wolny na
dworze. Ja jeżdżę na rolkach, a mama i
siostra na rowerach. Kocham spędzać czas z
rodziną. Jest śmiesznie i zabawnie!”
Adam Głuszek: „Lubię aktywnie spędzać
czas, ponieważ nie znoszę się nudzić. Co niedzielę chodzę na spotkania klubu Stowarzyszenie Planszówki
Sochaczew. Uczęszczam także na różne zajęcia pozalekcyjne, np. na lekcje karate oraz na lekcje pływania.
Dużą część wolnego czasu pochłaniają mi książki. Miłość do nich zaszczepili we mnie rodzice już w
dzieciństwie i szybko przekształciło się to z niewielkiej pasji w ogromną pasję. Uwielbiam też pomagać
mamie w ogrodzie. Moim ulubionym zajęciem jest grabienie liści. W wolne letnie dni często jeżdżę z
rodzicami na długie wycieczki rowerowe.”
Kacper Michnowski: „Cześć. Jestem Kacper, ale koledzy mówią do mnie Kapi. W tym roku skończyłem
10 lat. W wolnym czasie lubię budować z klocków lego oraz czytać interesujące książki. Obecnie czytam
,,Dziennik Cwaniaczka''. Jest to bardzo wesoła i śmieszna książka, opowiadająca o losach gimnazjalisty.
Bardzo też lubię spędzać czas z moją rodziną. Jeździmy na różnego typu wycieczki i gramy w gry
planszowe. Często wychodzę na spacer do pobliskiego lasu z moim psem – Luką. Świetnie się razem
bawimy. Rzucam jej patyki, a ona zamiast nich przynosi mi kamienie. Szkoda, że dzień jest taki krótki i
mamy tak mało wolnego czasu. Dlatego wykorzystuję go w stu procentach.”
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Przepis na dobry rok szkolny
To przeszło już miesiąc, jak zaczęła się szkoła, a
wraz z nią obowiązki, nauka, poranne wstawanie
i stres, czy sprostamy nowym wymaganiom. Jak
to zrobić?
Nasi redaktorzy znaleźli na to sposób, po prostu
ułożyli przepis na dobry rok szkolny. Pierwszy
wymyśliła Julia Ostrowska z VB, drugi Natalia
Libera z z tej samej klasy. Wystarczy tylko
zastosować i szkolne problemy znikną.
Przepis Julii
Składniki:
-10 mundurków szkolnych,
- 2 małe krzesełka,
- 3 zeszyty,
- 9 długopisów ścieralnych,
- 2 gumki,
- 11 guzików,
- 40 kredek,
- 10 sznurówek,
- 1 kolorowa, cyferkowa posypka.

Sposób przygotowania:
2 małe krzesełka i 9 długopisów ścieralnych
włożyć do dużego garnka i wymieszać. Następnie
powoli dosypywać kolorową, cyferkową posypkę.
Pokruszyć 40 kredek i wsypać do garnka. Do
mniejszego zaś wrzucić 3 zeszyty, 2 gumki i 11
guzików. Wszystko wymieszać i dodać 10
mundurków szkolnych. Kiedy wszystko ostygnie,
wykładamy na talerze, a na samą górę dla ozdoby
kładziemy po 5 sznurówek. Smacznego!

Przepis Natalki
Składniki:
- 10kg świeżego umysłu
- po 10 kg chęci i zapału
- 10 kg pracowitości
- 10 kg koleżeńskości
- 10 kg dobrego humoru
Wykonanie:
Weź duże naczynie i codziennie dodawaj stopniowo po 1
miarce każdego ze składników, a następnie dokładnie
wymieszaj.
Czynność tą powtarzaj przez cały rok szkolny.
Próbuj codziennie tej mieszanki, która z dnia na dzień staje się coraz lepsza.
A kiedy już wszystkie składniki zostaną dokładnie wymieszane, wlej to wszystko do dużej formy i upiecz
pyszny tort na koniec roku szkolnego. Smacznego!
A może Wy macie swoje sposoby na dobry rok w szkole? Podzielcie się swoim doświadczeniem,
pomysłami. Opowiedzcie o tym, jak sobie radzicie w szkole, jakie macie pomysły na natłok szkolnych
obowiązków, gdzie szukacie pomocy. Zapraszamy do zabrania głosu. (Red.)
………………………………………………………………………………………………………………….
10

NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA

Jak dobrze mieć przyjaciela
Choć szkoła wiąże się z licznymi obowiązkami, to jednak tu
nawiązujemy kontakty z rówieśnikami, zdobywamy przyjaciół, a
dzięki temu nie czujemy się samotni. O swoich przyjaciołach i
znaczeniu przyjaźni zabrali głos uczniowie klas piątych. Czytając te
krótkie charakterystyki, może rozpoznacie, o kim mowa.
Najpierw wypowiedź Zuzi Rauzer:
„Jedną z moich ulubionych koleżanek jest Julita. chodzimy razem do tej
samej klasy już od 5 lat. Moja koleżanka ma 10 lat, jest wysoka, szczupła,
ma niebieskie oczy i jasne, długie włos. Jest osobą inteligentną, mądrą i
bardzo dobrze się uczy. Mieszka niedaleko mnie razem z rodzicami, siostrą, bratem oraz dwoma psami, kotem i
królikiem. Jest u niej dużo czworonogów, bo cała rodzina kocha zwierzęta. Ulubionymi pupilami mojej koleżanki są
koty i gdyby mogła, to miałaby ich z pięćdziesiąt. Moja przyjaciółka poza zwierzętami interesuje się sportem i
uwielbia aktywnie spędzać czas. Lubi chodzić na pływalnię, skakać na trampolinie, spacerować, jeździć na rowerze i
rolkach. Ulubione jej jedzenie to pizza i rurki z kremem. Julita jest zawsze chętna do wspólnej zabawy i bardzo
lubię, jak się razem wygłupiamy i śmiejemy. Fajnie mieć taką koleżankę.”
A o to, jak swojego kolegę przedstawia Nikolas Krzemiński:
„Paweł jest moim kolegą z klasy. Jest niewysokim, jasnowłosym
chłopcem, który ma bardzo wesołe podejście do życia.
(…)Paweł to obowiązkowy uczeń. Do każdej lekcji jest
przygotowany, dzięki temu dostaje dużo dobrych ocen. Pomimo to
nie wywyższa się, jest skromny i gotowy do pomocy. Nietrudno się
domyśleć, że uważam go za dobrego kolegę i jednego z mądrzejszych
chłopców jakich znam. Nie należy do osób upartych, rzadko się
gniewa, jest zawsze pogodny, miły i dowcipny. Bardzo ceni u
kolegów szczerość i lojalność. Zawsze dotrzymuje słowa i można na nim polegać. Wobec kolegów jest życzliwy i
grzeczny, a dla nauczycieli ma duży szacunek. Takie cechy charakteru na pewno wyniósł z domu.
Interesuje się sportem. Bardzo dobrze gra w piłkę nożną. Jego umiejętności zostały zauważone i został przyjęty do
jednej z sochaczewskich drużyn piłkarskich. Jest szybki i bardzo dobrze przejmuje piłkę, świetlenie odnajduje się na
boisku, dlatego jest niezbędny dla drużyny.
Bardzo się cieszę, że znam Pawła. Jest super kolegą i bardzo mądrym chłopakiem.”
Na zakończenie wypowiedź Julity Orlińskiej:
„W szkole mam wiele koleżanek, jedną z nich jest Daria. (…)
Moja koleżanka zawsze chodzi pieszo na zajęcia, ciągnąc za sobą wielki
plecak na kółkach. Jest wysoka jak na swój wiek i szczupła. Ma długie,
jasne włosy, często związane w kucyk, duże , niebieskie oczy i regularne
rysy twarzy.
(…)Nie przejmuje się swoimi strojami, rzadko zakłada sukienkę.
Daria ma bardzo dobre oceny ze wszystkich przedmiotów, jednak
najbardziej lubi zajęcia plastyczne. Podczas lekcji jest zawsze spokojna i
cicha, ale w czasie przerw zmienia się całkowicie. Staje się duszą
towarzystwa, śmieje się głośno i dużo rozmawia z innymi dziewczynami. Jest bardzo sprawna fizycznie, często bierze
udział w grach zespołowych.
Jej ulubioną rozrywką jest oglądanie kreskówek o kucykach. Kolekcjonuje również postaci z tych filmów i ma ich
całkiem spory zbiór. Panicznie boi się pająków i na samą myśl o nich ma dreszcze.
Lubię Darię, ponieważ zawsze jest dla mnie miła i zawsze mogę na nią liczyć.”
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Humor zeszytów szkolnych
W pierwszym tegorocznym numerze gazetki znajdziecie fragmenty z prac
klasowych siódmoklasistów o Małym Księciu”.

- Jak się kogoś oswoi, to się stworzy z nim więzi.
-Drogi Mały Księciu?
- Pustynia w znaczeniu przenośnym znaczy szracza.
- Nie obawiaj się, że koza mnie zje, ponieważ mam 3 kolce.
- Mały Książę wyniósł wniosek, że dorośli są zabawni.
- Mały Książę po odleceniu stwierdził, że dorośli są zabawni.
- Ciekawię się, jak zleciała ci podróż?
- Latarnik gasił i zapalał latarnię ze względu na szybkość czasu w kosmosie.
- Mały Książę zaproponował latarnikowi, aby się wysłał.
- Bankier chciał sobie wszystko kupować, bo z gwiazd miał pieniądze.
- Wiem, że byłam dla ciebie trochę zdenerwowana.
- W księciu występuje wiele ciekawych fragmentów.
…………………………………………………………………………………………………………………

Kącik Poetycki
W naszym kąciku poetyckim prezentujemy dwa wiersze uczniów klas piątych, Janka i Natalii o szkole i
marzeniach. Przeczytajcie, może zainspirują Was do napisania własnych wierszy? Zapraszamy do
współpracy.

Witaj szkoło!

Moje marzenia

Nadszedł wrzesień,
Witaj Szkoło!
Obietnicę dziś Ci składamy,
Psocić troszkę, uczyć dużo,
Równowagę zachowamy.

Jestem miła uśmiechnięta
Kocham ludzi i zwierzęta
Wokół wszystkim chcę pomagać
Do każdego coś zagadać.
Świata jestem też ciekawa
Nowe rzeczy chcę poznawać
Nowych ludzi, ich zwyczaje
Chcę też poznać inne kraje.

Chcemy chłonąć wiedzy wiele,
By osiągnąć wielkie cele,
Więc rok szkolny zaczynamy
I z uśmiechem przybywamy.

Chcę się bawić, tańczyć i śmiać,
Szczęście od życia garściami brać.
Chcę być piękna, mądra i bogata
I żyć długie, dłuuugie lata.
Natalia Libera

Szkoła uczy dyscypliny,
Więc my chodzić tu lubimy!
Janek Gabryś
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