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Osiemnastka  
             „Bez Tytułu” 

 

Cześć! Witamy w pierwszym tegorocznym wydaniu naszego 

szkolnego pisemka „Bez Tytułu”, które właśnie obchodzi 

jubileusz. W tym roku szkolnym gazetka kończy 18 lat! 
 Powstała dokładnie we wrześniu 1993 roku, a jej pomysłodawczynią była, 

miedzy innymi, pani Elżbieta Cieślak, która opiekuje się redakcją pisma od 

początków jego istnienia.  

W numerze przeczytacie obszerny wywiad z panią Elą o historii naszej 

gazetki.  

A w naszej redakcji mnóstwo zmian. Zmienił się oczywiście skład naszej 

redakcji. Jej redaktorzy to głównie uczniowie klasy V B i VC, którzy uczestniczą 

w zajęciach koła redakcyjnego oraz trzy uczennice z VIA. Ponadto z gazetką będą 

współpracować uczniowie IV B oraz wszyscy chętni, którzy chcą coś ciekawego 

napisać  o szkole 

i jej problemach. 

Wystarczy tylko 

skontaktować się 

z którymś z 

redaktorów 

gazetki (będą 

posiadać 

specjalne 

plakietki) i dać 

tekst. Redakcja 

zastrzega sobie 

jednak prawo do 

poprawiania 

błędów bądź 

skracania tekstu.   

A jakie nowości 

znajdziecie w „Bez Tytułu”? Obok starych działów jak: Kącik poetycki, 

Wiadomości szkolne, Humor zeszytów, Z przymrużeniem oka, znajdziecie 

także „Bliskie spotkania”, czyli wywiady z ciekawymi postaciami w naszej 

szkole, szkolny horoskop, 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 

„Jakiego nauczyciela lubisz i dlaczego?”, „Co lubimy w szkole” oraz „Czy 

warto ściągać”.  
Do niektórych egzemplarzy gazetki będziemy dołączać kupony zwalniające z 

odpytywania na lekcji oraz gadżety reklamowe.  Chcemy także przeprowadzić 

zbiórkę darów dla zwierząt w sochaczewskim schronisku  

„Azorek”.       Redakcja 

 

 

 

 



SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY  

                                                 Z ekologią na ty 
W naszej szkole ekologia to nie jest puste hasło, 

ale coś, czego wszyscy uczniowie uczą się na co 

dzień.  

Jak co roku, przystąpiliśmy do akcji „Sprzątanie świata”. 
W Polsce, wzorem Australii, akcja ta jest organizowana od 

1994roku. Jej patronem i koordynatorem jest fundacja ”Nasza 

Ziemia”. Celem akcji jest budzenie świadomości ekologicznej 

oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

W naszej szkole też nie jesteśmy obojętni na te hasła.  

Uczniowie naszej szkoły, przyłączając się do „Sprzątania 

świata” ,porządkowali rozległy i mocno zadrzewiony teren 

wokół szkoły oraz sprzątali ulicę 15. Sierpnia pod okiem 

nauczycieli przyrody i wychowania fizycznego. 

 

Kolejna akcja ekologiczna, w której bierzemy, to zbiórka makulatury. Nad jej przebiegiem czuwa pani od 

historii, która skrupulatnie notuje, kto i ile makulatury przyniósł, aby wyłonić zwycięzców do nagród fundowanych 

przez Starostwo Powiatowe, które patronuje tej akcji.   

Najmłodsi uczniowie postanowili zaś zrobić zbiórkę 

kasztanów i żołędzi, które posłużą jako pokarm 

dla dzikich zwierząt w tak trudnym dla nich okresie 

zimowym. Gratulacje za ciekawy i oryginalny pomysł!!! 

Natomiast uczniowie należący do koła dziennikarskiego 

postanowili wspomóc bezdomne zwierzęta. Przy 

współpracy z panią pedagog będą zbierać dary dla 

naszego schroniska „Azorek”.  
W tym celu do pani pedagog  można przynosić karmę 

dla zwierząt, niepotrzebne kołdry, poduszki, kocyki, 

które podczas zimna ocieplą smutna dolę 

skrzywdzonych i niechcianych przez nikogo 

zwierzaków. 

Mamy nadzieję, że każdy z nas, uczniów weźmie 

sobie do serca nasz apel i wspomoże nasze działania. 
      Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bliskie spotkania Bliskie  
 

W tym roku szkolnym 

czeka nas sporo wolnego, 

mimo że rok szkolny 

kończy się 29 czerwca. 

Oprócz ferii świątecznych 

i semestralnych czeka 

nas 6 wolnych dni, są to: 

31 X, 3 IV, 30 IV , 

2, 4 V, 8 VI. 

        Zmiany, zmiany, zmiany… 

Mamy nową nauczycielkę od muzyki. Jest to pani  Anna 

Zaremba, która na stałe pracuje w SP nr 3. 

O nasze zdrowie w tym roku szkolnym będzie dbać nowa pani 

pielęgniarka, Danuta Białkowska. 

Wśród nauczycieli świetlicy znajdziemy naszych ulubionych 

panów od wf-u, tj. pana Daniela i pana Tomka. 

Witamy w naszej szkole panie nauczycielki, które wróciły do 

pracy po urlopach zdrowotnych. Są to: pani Agnieszka 

Przybyłek, pani Dorota Pielat i pani Ola Kłos. 

 



Bliskie spotkania 
 
Rozpoczynamy w naszej gazetce nowy cykl. Będziemy w nim prezentować wywiady z ciekawymi ludźmi  
i o ważnych szkolnych sprawach.  
W pierwszym numerze na naszych łamach gościmy opiekunkę naszego koła dziennikarskiego, panią 
Elżbietę Cieślak. Opowie ona o historii naszej gazetki i kulisach jej powstania. 
 

 
- Jak dowiedzieliśmy się, nasza gazetka „Bez Tytułu” 
obchodzi właśnie osiemnaste urodziny. 
-Oj, tak…czas leci bardzo szybko i aż trudno uwierzyć, że to 
tyle czasu. 
- Kto był pomysłodawcą naszej gazetki? 
- Kiedy w 1993 roku we wrześniu zaczynałam pracę w 
naszej szkole wraz ze mną przyszedł do niej pan Tomasz 

Daczko i pani Teresa Antczak. Szybko się dogadaliśmy i 
chcąc wyzyskać potencjał i zaangażowanie młodzieży, 
założyliśmy szkolne pisemko. 
-Kto wymyślił tytuł? 
-To był mój pomysł, chociaż tak naprawdę miał to być tytuł 
tymczasowy aż do momentu wymyślenia czegoś lepszego. 
Z czasem nazwa gazetki tak do niej przylgnęła, że nikt nie 
chciał jej zmienić, mimo kilku konkursów na oryginalną 
nazwę dla naszego pisemka. 
-Kto należał do koła redakcyjnego? 
- Uczniowie klas ósmych i siódmych, którzy chętnie zabierali 
głos w gazetce, prezentowali swoją twórczość literacką, 
poruszali ważne dla siebie problemy. 
- Czy chętnie ją kupowano? 
- Wtedy niewiele szkół miało swoje pisemko, byliśmy jedną 
z pierwszych szkół w mieście, która mogła się nią 
pochwalić. Od razu zyskała dużą popularność wśród 
uczniów. 
- Ile kosztowała i w ilu egzemplarzach była 
wydawana? 
- Wyobraźcie sobie, że gazetka od początku istnienia 
kosztowała i kosztuje tylko 1 złoty, a drukowaliśmy około  
30-40 egzemplarzy. 
-Jak była tworzona? 
-Teksty od uczniów zbierałam ja i pan Daczko, potem je 
poprawialiśmy, a do komputera wpisywała je pani Antczak, 
nauczycielka informatyki. Nie było wtedy takich super 
programów jak teraz, a i komputer miał mało kto, więc nie 
było to wszystko takie łatwe, ale jakoś się udawało. 
- A teraz jak wygląda przygotowanie pisemka? 
- Obecnie jest trochę łatwiej, bo teksty przysyłają mi przez 
internet redaktorzy gazetki i nie muszę ich sama wpisywać, 

jednak mnóstwo czasu zajmuje mi korekta tekstów i 
układanie stron gazetki .Uczniowie ponadto uczestniczą w 
zajęciach koła dziennikarskiego, gdzie uczą się redagować 
szkolną gazetkę i poznają tajniki dziennikarstwa. 
- Czy gazetka miała jakieś sukcesy? 
- Mnóstwo! Przez tyle lat uzbierało się tego co niemiara! 
Zawsze braliśmy udział w konkursach dziennikarskich na 
terenie naszego miasta i powiatu. Wielokrotnie „Bez Tytułu” 
otrzymywała nagrody jako najlepsza gazetka oraz w 
kategorii indywidualnej za ciekawe artykuły. Pięknie sukcesy 
gazetki zostały wyeksponowane na forum naszego miasta 
podczas konferencji „Odkrywamy talenty”. Nie mamy się 
czego wstydzić, nasza gazetka jest naprawdę dobra! 

-A co nowego w tym roku? 
- Nowi redaktorzy gazetki maja mnóstwo pomysłów. Oprócz 
starych działów, będą nowe, np.: kącik życzeń, bliskie 
spotkania. Ponadto będzie prowadzony szeroki marketing, 
zachęcający do kupowania gazetki, a więc będą gadżety 
reklamowe, kupony na niepytanie. 
- Jaką największą liczbę czytelników miał gazetka? 
-W tamtym roku szkolnym sprzedawaliśmy nawet po 70 
egzemplarzy! To efekty akcji marketingowej. 
- A co z dochodami ze sprzedaży gazetki? 
- Pieniążki ze sprzedaży gazetki przeznaczamy na zakup 
papieru na ksero oraz gadżetów reklamowych. Nadwyżki 
wspierają corocznie akcje charytatywne, np. na paczki 
świąteczne dla biednych dzieci.   
-O czym pani marzy, jako opiekunka gazetki? 
-Żeby korzystać z gotowego programu do pisania gazetek, co 
znacznie ułatwiłoby proces jej powstawania i jeszcze w 
większym stopniu zaangażowałoby młodych dziennikarzy do 
robienia pisemka. 
- Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów dla 
całej reakcji „Bez Tytułu”. 
                                                      
Klaudia Cieślak i Wiktoria Felczak 



Bitwa  

o Sochaczew 
W dniach 17 i 18 września na  Polach 

Czerwonkowskich odbyła się 

rekonstrukcja bitwy nad Bzurą  i obrony 

Sochaczewa , która miała miejsce we 

wrześniu 1939 r.  w pierwszych dniach  

II wojny światowej. 
Na to wydarzenie długo czekano, a 

poprzedziło je wiele przygotowań. Przybyło 

mnóstwo widzów z Sochaczewa i okolic, a 

wśród nich  przedstawiciel naszej redakcji, 

Igor Wojtachnik, który interesuje się historią 

, a w przyszłości chciałby należeć do grupy 

rekonstrukcyjnej.  

Punktualnie o godzinie 16. rozpoczęła się rekonstrukcja walk o Sochaczew. Prowadził  ją Bogusław Wołoszański, który nagrywał 

film poświęcony tamtym wydarzeniom pod tytułem „Sochaczew w ogniu”. Wiernie odwzorowano bitwę o Sochaczew. W 

rekonstrukcji tej brało udział kilkanaście grup rekonstrukcyjnych z całej Polski, a mogła ona powstać dzięki bogatym zbiorom i 

dokumentom gromadzonym przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 

Jak mówi  nasz wysłannik, bitwa była wspaniałym widowiskiem, które nie tylko przypomniało tamte tragiczne, ale i bohaterskie 

wydarzenia, lecz  także przyczyniło się do rozsławienia naszego miasta w całej Polsce. 

         Igor Wojtachnik  

  

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA 
Konkurs plastyczny dla klas IV-VI na temat „Moja wizja 

biblioteki XXI w.” 
1.     Konkurs kierowany jest do uczniów kl. IV-VI 
2.     Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać 

rysunek formatu A3 
3.     Technika wykonania dowolna 
4.     Rysunki należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 20 

października 
5.     Prace należy podpisać: imię i nazwisko, klasa 
6.       Rozstrzygnięcie konkursu 30 października 

Organizator konkursu p. A. Domańska.  
 Konkurs plastyczny dla klas 0-III „Moja ulubiona postać 

bajkowa” 
 1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 0- III 
2. Temat konkursu: „Moja ulubiona postać bajkowa” 
3. Rysunek należy wykonać w formacie A4 lub A3 
4. Technika wykonania dowolna 
5. Rysunki należy podpisać: imię i nazwisko, klasa 
6. Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 20 października 
7. Rozstrzygnięcie konkursu  30 października 

Organizator konkursu p. A. Domańska 

  
Wszystkich czytelników i sympatyków książki zapraszamy do włączenia się w obchody październikowego 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 
PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE 
Jeżeli masz ciekawą książkę , która zbiera ,,kurz'' na domowej półce lub przeczytane lektury w dobrym stanie, to 
podaruj je szkolnej bibliotece. Pozostawisz po sobie ślad i miłą pamiątkę. Sprawisz, że biblioteka wzbogaci swój 
księgozbiór. 
W każdej podarowanej książce możemy zamieścić imię i nazwisko darczyńcy. 



Co najbardziej lubię w szkole  
 

Z początkiem nowego roku szkolnego przeprowadziliśmy sondę na 

temat „Co najbardziej lubię w szkole". 
Świeżo upieczeni szóstoklasiści, których spotkałyśmy w szkolnym sklepiku 

stwierdzili, że najlepszy w szkole jest wf! Natomiast Patrycja z VC 

najbardziej lubi bawić się z kolegami i koleżankami na placu zabaw.  

Za to Wojtek lubi szkołę, bo ma w niej świetnych kolegów, np. taki 

Kondzio jest niezastąpiony.  

Patryk zaś powiedział przewrotnie, że: „ W szkole najbardziej lubi to, że po 

dziesięciu miesiącach przygód z książkami i nauczycielami, wreszcie są 

wakacje, które zawsze zbyt szybko się kończą". Dla Gracjana szkoła bez 

dziewczyn i dokuczania im nie miałaby sensu.  

Z naszej sondy wynika, że każdy lubi dostawać dobre oceny. W szkole 

spotkałyśmy też kilku jej przeciwników, którzy upatrują w niej źródło 

stresów i totalnego zniewolenia! 

Wypowiedzi uczniów były naprawdę różne. Większość z nas lubi szkołę, 

przerwy międzylekcyjne, lekcje historii , języka  polskiego, wf-u. 

W szkole nie zawsze jest łatwo i słodko, ale trudno sobie bez niej wyobrazić 

życie. To tu uczymy się nowych rzeczy, rozwijamy swoje zdolności i zainteresowania, poznajemy rówieśników, 

nawiązujemy przyjaźnie, przeżywamy  pierwsze porywy serc, jeździmy na wspaniałe wycieczki. Po prostu tu, w 

szkole, dojrzewamy i stajemy się mądrymi ludźmi. 

U progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim naszym czytelnikom samych sukcesów !!! 

                                                                                                             Klaudia Cieślak i Wiktoria Felczak       
  

 Nauczycielskie ideały 

Przeprowadziliśmy także sondę wśród uczniów klas 

IV-VI na temat ulubionych nauczycieli. Zapytaliśmy 

się też o to, jakimi cechami powinien odznaczać się 

idealny nauczyciel.  

Jak wynika z głosowania, najbardziej lubianymi w szkole 

nauczycielami są pan Daniel Głowacki i pani Justyna 

Miziołek. Tuż za nimi w rankingu popularności są panie: 

Aleksandra Ciura, Beata Dąbrowska, Elżbieta Cieślak 

oraz Joanna Papierowska. 

Za co lubimy naszych nauczycieli? Głównie za to, ze dobrze 

prowadzą zajęcia, potrafią zainteresować uczniów na lekcji, a 

przy tym podchodzą do nas ze zrozumieniem i życzliwością. 

Ponadto dobry nauczyciel, choć utrzymuje dyscyplinę na 

lekcji, to zawsze znajdzie czas na rozmowę z uczniami czy dowcip, co nieraz pomaga nam , uczniom w 

dotrwaniu do dzwonka. Dobry nauczyciel rozumie też problemy uczniów, potrafi im pomóc w trudnych 

momentach , podtrzymuje na duchu w razie niepowodzeń i zawsze znajdzie czas na rozmowę.  

Widać, że trudno sprostać tym wymaganiom i oczekiwaniom. Ile trudu i poświęceń wymaga praca z 

dziećmi. Dlatego też wszystkim nauczycielom składamy serdeczne życzenia z okazji ich święta, mając 

nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymają z nami- niesfornymi uczniami. 

           Zuzanna Sobczak 



Czy warto ściągać 

Rok szkolny zaczął się na całego, a wraz z nim klasówki i sprawdziany, 

czyli najbardziej stresujące elementy uczniowskiego życia. Kiedy nie 

zdążymy się wszystkiego nauczyć, często stajemy przed dylematem: 

ściągać czy dostać gorszą ocenę. Postanowiłyśmy sprawdzić, co na ten 

temat sądzą uczniowie naszej szkoły.  
Natalia z  VIa sądzi, że zaletą ściągania jest lepsza ocena. 
Niestety konsekwencją tego może być jedynka, Przyznaje 
też, że zdarza jej się ściągać na lekcjach., jednak gdy 
zapytałyśmy się ją, czy warto ściągać, powiedziała, że zależy 
od sytuacji i przedmiotu. 

Mateusz z VIa, podobnie jak Natalia uważa, że dobrą 
stroną ściągania jest dostanie lepsze oceny, tak też sadzi 
większość naszych koleżanek i kolegów. Jednak, jak mówi 

Mateusz , konsekwencje ściągania mogą być bardzo przykre. 
Można dostać nie tylko  pałę, stosowną uwagę, ale narażamy 

się także na utratę zaufania naszych nauczycieli. Mateusz 
twierdzi, że nigdy nie ściągał. Zwraca też uwagę na to, że 
jest to po prostu nieuczciwe, powoduje wyrzuty sumienia. 

Niestety, wielu naszych kolegów i koleżanek uważa, że warto 
czasami ściągać , mimo grożących konsekwencji. 

Oliwier z Va ostrzega, że ściąganie może na niektórych 
lekcjach być szczególnie niebezpieczne ze względu na 

surowość 
niektórych 
nauczycieli.  

Przyznaje, że  
tylko raz ściągał, 
ale nie warto tego 
robić, bo w końcu 

do szkoły 

przychodzimy po 
to, aby się uczyć, w tym, uczyć się uczciwości. Pamiętajmy 
też, że uczymy się dla siebie, a nie dla stopni, a poza tym 
prawda zawsze wyjdzie na jaw i wtedy trochę  głupio, jeśli 

okazujemy się kłamcami, a nasze dobre oceny nie są w pełni 
zasłużone. 

ANETA WALĘDZIAK VIA 
WIKTORIA KALBARCZYK VIA 

KAROLINA GADOMSKA VIA

 

Szkoła marzeń 
O tym, jaka powinna być szkoła rozpisują się w prasie, 

dyskutują w telewizji i w radio. Zastanawiali się nad 

tym również i uczniowie klasy IV B, którzy puścili na 

temat szkoły wodze fantazji.  

Ewelina Łukawska chciałaby, aby „w sklepiku było 

wszystko za darmo, a po lekcjach odbywałyby się 

pikniki. Zamiast boiska byłby MotoCross i tor do jazdy 

konnej.” 

W szkole marzeń Dawida Ziółkowskiego „nie będzie 

sprawdzianów i klasówek. Nauczycielki nie będą 

stawiać złych ocen i uwag, bo to stresuje uczniów. 

Każdy uczeń będzie miał szafkę na książki i zeszyty, 

aby nie dźwigać niepotrzebnie ciężkich teczek. 

Codziennie będą zajęcia komputerowe, częściej będą 

organizowane też wycieczki do kina czy teatru.” 

Wiktoria Brożyna zapewnia, że „ w mojej szkole 

będą wspaniałe warunki do nauki! Klasy będą 

nowocześnie wyposażone, każdy uczeń będzie miał 

swój osobisty komputer. W szkole tej nie będzie 

przemocy i wszyscy będą się lubić”.  

W wymarzonej szkole Kuby Michnowskiego „ byłoby 

bardzo kolorowo i przytulnie. Nie byłoby klasówek i 

prac domowych, a zamiast zeszytów i książek- 

komputery! Na przerwach słuchalibyśmy muzyki i 

moglibyśmy budować z klocków lego”. 

Dla Julii Orłowskiej najważniejsze jest by „szkoła 

była wesoła i kolorowa. Zamiast schodów byłyby 

zjeżdżalnie, a twarde krzesła zastąpiłyby fotele. Oprócz 

komputerów dostępne by były mikroskopy, a przy 

szkole byłoby mini zoo. Szkołę często odwiedzaliby 

sławni ludzie.” 

W szkole Patrycji Ogrodowskiej  „większość lekcji 

odbywałaby się na świeżym powietrzu, a uczylibyśmy 

się przez zabawę i doświadczenia. Na lekcjach 

puszczalibyśmy latawce, a z kranu leciałaby cola!” 

Chociaż wiemy, że niektóre marzenia się nie 

spełnią, to zwracamy Wam uwagę, że szkoła do 

której chodzimy jest też piękna i kolorowa, 

panuje w niej przyjazna atmosfera, a uczą w 

niej mili nauczyciele.      Klaudia i Wiktoria 



Cztery pory roku 

Jesień 

Jeśli wrzesień będzie suchy, 
październik nie oszczędzi nam 
pluchy . 
To przysłowie świetnie oddaje wrześniową 
pogodę w tym roku. Niektórzy twierdzili, że 
wrzesień był piękniejszy niż letnie miesiące, 
czyli lipiec i sierpień. Dla nas, uczniów, to 
bardzo dobrze, bo nie odczuliśmy tak trudów 
rozpoczęcia nauki w nowym roku szkolnym. 
Jednak nadciągającą jesień czuje się w 
powietrzu, a szczególnie rano i wieczorem, kiedy szybciej robi się ciemno i spada temperatura. Ale za to 
jak jest pięknie! W słońcu możemy podziwiać różnobarwne liście, które przyjemnie szeleszczą pod 
stopami, zbieramy żołędzie i kasztany, a w lesie grzyby, chociaż tych ostatnich jakoś mało, chyba z 
powodu suszy. A rankiem mamy prawdziwe babie lato. 
Ubieramy się jeszcze letnio. Nawet teraz, w pierwszych dniach października, niektórzy uczniowie 
przychodzą w krótkich spodenkach i bluzkach z krótkimi rękawkami. Aż trudno uwierzyć, że za trzy 
tygodnie Wszystkich Świętych. 
A tymczasem życzę Wam wszystkim, aby ta piękna złota polska jesień trwała jak najdłużej. 

Marta Kordalewska 

  

Kącik poetycki 
Dzisiaj w kąciku poetyckim swój wiersz o jesieni prezentuje 

Adam Frankowski z VB. 
 

Polska jesień 
Przyszła do nas piękna jesień, 

W złotoczerwonej sukni  

I włosach rozwianych. 

Nęci nas ciepłem, słońcem, wrzosami. 

Rankiem otula nas płaszczem mgły 

I nićmi babiego lata, 

Schładza deszczem,  

Aby znowu zakwitnąć paletą jesiennych 

barw. 

 

Witaj, jesieni! 

Bądź piękna, 

Złota, 

Po prostu nasz, polska.    
     



                          Poznajmy się 

W tym roku w naszej szkole sporo zmian. Przybyła do nas nowa pani od muzyki, mamy 

nową panią pielęgniarkę, a nasi wuefiści występują w nowej roli. Redakcja  „Bez Tytułu” 

postanowiła przeprowadzić z nimi krótkie wywiady. 
 

 

Najpierw przedstawimy nową nauczycielkę 

muzyki, z którą przeprowadził wywiad Piotr 

Baszczyc. 
-Jak się pani nazywa? 

-Anna Zaremba. 

-Ile ma pani lat? 

-Niedługo skończę… kobiet o lata się nie pyta. 

-Czy będzie prowadzone przez Panią jakieś koło 

muzyczne? 

-Nie, ale w razie potrzeby chętnie pomogę. 

-Jakie zmiany chce pani wprowadzić w naszej szkole? 

-Nie planuje żadnych zmian. 

-Czy ma Pani dzieci? 

-Tak, syna Adama. 

-Ile ma lat? 

-12 i jest w szóstej klasie. 

-Jakie ma Pani zainteresowania? 

-Śpiewam w chórze. 

-Ile lat Pani studiowała i gdzie? 

-Studiowałam 5 lat w Bydgoszczy. 

-Czy skończyła pani jakieś kursy? 

-Tak, ukończyłam studia podyplomowe "Sztuka". 

Teraz zaczynam  

drugie studia podyplomowe "UKSO Teologia". 

-W jakiej jeszcze szkole pani pracuje? 

-Moją macierzystą placówką jest Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Sochaczewie. 

-Czy podoba się Pani w naszej szkole? 

-Tak, szkoła jest zadbana i czysta, a dzieci są miłe. 

-Czy pani ma rodzeństwo? 

-Tak, dwie siostry 

-Skąd pani pochodzi? 

-Z Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim. 

-Czy umie pani grać na fortepianie? 

-Tak, umiem 

-Lubi pani chipsy? 

-Tak, najbardziej solone od "Lays'' 

-A pizzę i lody? 

- Tak, ale rzadko jadam te smakołyki. 

-Czy była pani za granicą? 

-Tak, w Wielkiej Brytanii z chórem. 

-Czy ma pani jakieś zwierzęta? 

-W moim domu mój syn trzyma kanarka, Alfreda. 

-Dziękując za udzielenie wywiadu, życzę Pani 

przyjemnej pracy w naszej szkole. 

 

 

 

 

Kolejne rozmowy przeprowadziła Oliwia 

Mroczek 

Wywiad z panem Danielem Głowackim 

 

-Jak to się stało, że uczy teraz pan na świetlicy? 

-Zaproponowano mi tę pracę i spodobał mi się ten 

pomysł. 

- Czy lubi Pan dzieci i czy one lubią pana? 

-Myślę, że tak. Praca z dziećmi sprawia mi dużo 

radości, ale czasami jest trudna. 

-Czy ma pan dzieci? 

-Tak, dwójkę łobuziaków. 

- Czy lubi pan swoją pracę? 

- Bardzo lubię. 

-Jak spędza pan czas wolny? 

- Cały swój wolny czas spędzam ze swoimi dziećmi. 

- Dziękuję za rozmowę. 

 

Wywiad z panem Tomaszem Malesą 

 

- Jak to się stało, że pracuje pan teraz w świetlicy? 

- Zaproponowano mi tę pracę i spodobał mi się jej 

charakter. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość 

i przyjemność.       

- Czy ma pan swoje dzieci? 

- Jeszcze nie mam. 

- Czy to pierwsza pana praca w tej szkole? 

- Tak, jest to moja pierwsza praca. Bardzo ją lubię. 

- Dziękuję za rozmowę. 

 

A teraz przedstawimy  naszą nową panią pielęgniarkę, 

Danutę Białkowską. 

 

-Czy ma pani dzieci? 

-Tak, dwóch synów, jeden ma 16, a drugi 8 lat. 

-Czy lubi pani swoją pracę? 

-Tak, bardzo. 

-Czy praca w naszej szkole jest trudna? 

-Ta praca jest trudna i wymaga wiele poświęceń. 

-Jakie ma pani zainteresowania? 

-Ratownictwo medyczne. 

-Jakie ma pani przygotowanie do zawodu? 

-Skończyłam kurs medycznego udzielania pierwszej 

pomocy. 

-Jaka była pani wcześniejsza praca? 

-Pracowałam w opiece społecznej, współpracowałam z 

niepełnosprawnymi. 

- Dziękuję za wywiad i życzę Pani owocnej pracy w 

naszej szkole. 

Oliwia Mroczek 

 

     



- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, 

kiedy odrabisz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy 

domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

Ojciec pyta syna: 

- Co robiliście dziś na 

matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego 

mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem 

w szkole, też szukaliśmy 

wspólnego mianownika! Że też 

nikt go do tej pory nie znalazł... 

 

-Tato, masz dzisiaj takie małe 

zebranie rodziców w szkole.  

-Co masz na myśli, mówiąc 

,,małe''?  

-No, ja, ty, wychowawczyni i 

dyrektor... 

 

 
Synek piłkarza wraca do domu ze 

świadectwem szkolnym:  

- Tato! Dobra wiadomość! Mój 

kontrakt z piątą klasą przedłużono na 

następny rok! 

*** 

 Dowcipy zebrał: Wojtek Bartnik 

 

Z przymrużeniem 

oka 
Na tej stronie znajdziecie coś na poprawienie humoru, 

czyli dowcipy i horoskop na nowy rok szkolny. 

Horoskop na nowy rok szkolny, przepowiada przyszłość na trzech polach: szkoła, przyjaźń, 

serce. 
Baran (21.03.-20.04) 

Czeka cię wiele pracy, a szczególnie na 

matie. Ściąganie może być jednak bardzo 

niebezpieczne. W sprawach sercowych – 

spotkasz interesującego bruneta. 

 

Lew(23.07-23.08) 

Czas się zbrać do pracy, wakacje już dawno 

się skończyły. Możesz zawsze liczyć na 

kolegę/ koleżankę z ławki. W miłości musisz 

podjąć trudną decyzję co do kogoś bliskiego 

twemu sercu. 

 

 

 

Strzelec(23.11-21.12) 

Będziesz mieć przechlapane z powodu  

spóźniania się na lekcje, kup sobie budzik. 

Narobisz sobie wstydu przed znajomymi. W 

sercu pustka i nuda. 

 

Byk (21.04.-20.05) 

Za progiem klucz do do wielkiego 

szkolnego sukcesu. W przyjaźni pokłócisz się 

z najlepszym kolegą/ koleżanką, a sympatia 

znajdzie sobie inny obiekt zainteresowań. 

 

 

Panna(24.08-23.09) 

Jak się postarasz, za dobre oceny możesz 

dostać nawet stypendium. W życiu 

towarzyskim bardzo imprezowy, ale uważaj, 

aby nie przedobrzyć. Niebawem spotkasz 

prawdziwą pierwszą miłość.  

 

Koziorożec (22.12.-20.01) 

Nie bój się sprawdzianów, masz 

rewelacyjną pamięć! Twoi znajomi cię nie 

zawiodą w trudnych chwilach. A już niedługo 

wielkie sercowe zawirowanie! 

 

Bliźnięta (21.05.-21.06) 

 Dobre oceny z przyrody to w tym roku 

priorytet! W przyjaźni trzymaj się 

sprawdzonych kumpli. Ktoś z równoległej 

klasy podkochuje się w tobie. 

 

 

 

Waga(24.09-23.10) 

W szkole-czeka cię dużo pracy . Pora 

odnowić stare znajomości. W miłości uważaj 

na niebieskie oczy.  

 

Wodnik (21.01.-19.02) 

W tym roku w nauce same sukcesy. Jeden z 

twoich kolegów szykuje imprezę, na którą 

będziesz zaproszony. Spotkasz na swej 

drodze kogoś spod znaku skorpiona, może cie 

ukąsić prosto w serce. 

 

Rak (22.06-22.07) 

W tym roku szkolnym czeka na ciebie dużo 

pracy.  Przykre spotkanie z osobami spod 

znaku Lwa i  Wagi. Ma na ciebie oko 

blondynka/blondyn. 

 

Skorpion(24.10-22.11) 

Już na początku czekają cię przykre 

niespodzianki w szkole, zaradzisz im 

systematycznością. Zastanów się nad 

Przyjaźnia z kimś spod znaku wodnika. Za to 

już niedługo ktoś wyzna ci miłość.  

 

Ryby (20.02.-20.03.) 

W szkole sukcesy będą okupione wieloma 

stresami, ale dasz sobie radę. Bardzo sie 

rozczarujesz postępowaniem bliskiej 

koleżanki. Niedługo znajdziesz prawdziwą 

miłość, ale nie tę do grobowej deski. 

 

 

                                                 Horoskop opracowała przy użyciu kart i światła księżyca-  Patrycja Włodarska z 5c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na lekcji matematyki :  

- Od dziś będziemy liczyli na 

komputerach ! - oznajmia 

nauczycielka.  

- Wspaniale ! Znakomicie ! - cieszą 

się uczniowie.  

- No to, kto mi powie, ile to jest  

pięć komputerów dodać 

dwadzieścia jeden komputerów ?  

-Czy zdajesz sobie sprawę z 

tego ile kosztuje twoja nauka?  

- Tak, tato. Dlatego staram się 

uczyć jak najmniej i jak 

najkrócej. 

RADY I PORADY RADY I PORADY RADY I PORADY RADY I PORADY RADY I PORADY RADY  

 

Słodka pokusa 

Polecam Wam wykonanie pysznego, ale 

łatwego i zdrowego deseru. Zapewniam, że 

każdy sobie poradzi, a więc do dzieła! 

Składniki:  
-dwie torebki galaretki truskawkowej i 

agrestowej   

- bita śmietana np. Śnieżka 

- owoce, np. wiśnie, winogrona, mandarynki 

Galaretki rozpuścić, schłodzić. Jak stężeją, 

pokroić w kostkę i włożyć do pucharków. Na 

galaretkę położyć ubitą śmietankę i przybrać 

owocami. Smacznego! 

     Majka 

Skomiał 
  

                                       

 

 

 

 

Z życia sportowego 

W tym roku szkolnym czeka nas bogaty kalendarz imprez sportowych.                      

Już we wrześniu uczniowie klas szóstych wzięli udział w turnieju piłki koszykowej, a w październiku ten sam turniej 
dla uczniów klas piątych. W listopadzie czwartoklasiści  wezmą udział w turnieju ,,Dwa ognie’’. W grudniu będą 
mogli się zmierzyć ze sobą najlepsi tenisiści stołowi. Styczeń i luty to terminy zawodów skoku wzwyż. W marcu, 

kwietniu i w maju będą królowały zawody w siatkówkę. A w czerwcu rozegrane zostaną turnieje piłki nożnej 

dziewcząt i chłopców. Podsumowaniem całorocznych zmagań sportowych będzie organizacja Dnia Sportu. 
Odpowiedzialni za wszystkie sportowe konkursu będą nasi nauczyciele od WF: pani A. Kłos i pan D. 

Głowacki.                                     

                                                                                              Mateusz Szydłowski 
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