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W numerze: 

*Szkolne newsy, a w nich:  

-sukcesy w konkursach 

 -ważne szkolne 

wydarzenia 

* Sposoby na nudę 

Adama M. 

* Wieści z biblioteki  

*Nasza twórczość 

* Humor zeszytów  

*  DODATEK 

ŚWIĄTECZNY, 

a w nim: 

- Bliskie spotkania, czyli 

wywiad ze św. Mikołajem 

- Listy do M. 

- Relacja z Mikołajek w 

naszej szkole

 

 

 

 

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

Nr 2 listopad / grudzień  2015/2016 cena; 1 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Od redakcji  
Witamy w kolejnym numerze naszej gazetki! Tym razem to numer 

szczególny, bo świąteczny.  

Rodził się przez ostatnie dwa miesiące, z tego też okresu znajdziecie 

najważniejsze informacje o szkole, naszych sukcesach, próbach poetyckich 

i porażkach językowych, które nikogo nie dziwią, ale wywołują uśmiech i 

mimo wszystko, radość, że wreszcie „mój tekst znalazł się gazetce”.  

Świąteczna atmosfera na dobre zagościła w naszej szkole, widać 

bożonarodzeniowe dekoracje, choinki i radosne oczekiwanie na to, co w 

tym roku przyniesie święty Mikołaj, chociaż doskonale wiemy, że on tak 

naprawdę w ogóle nie istnieje, ale tradycja robi swoje! Zresztą, jak tu w 

niego nie wierzyć, skoro był u nas w szkole 7 grudnia, trochę wprawdzie 

zasapany i zmęczony, ale nie ma mu się co dziwić, bo wiadomo, że w 

Mikołajki to on naprawdę ciężko pracuje! 

Mamy nadzieję, że i ten numer naszego pisemka spodoba się Wam  

i znajdziecie w nim ciekawe teksty. Na dodatek św. Mikołaj coś zostawił 

dla każdego wiernego czytelnika naszej gazetki, czyli prezent jak znalazł 

na zimę! Nie, nie, to nie kożuchy, czapki czy szaliki, ale coś bardzo 

praktycznego, czyli przepiękne, o niezwykle subtelnym kształcie  

i delikatnej kolorystyce… skrobaczki do szyb samochodowych.  

A czego chcemy Wam życzyć na święta? Przede wszystkim malutkich 

uciech i szczęść, zachwycających minut w blasku choinki, dobrych 

uczynków i żebyście mieli czas na zwykłe przebywanie w gronie 

najbliższych przy świątecznym stole. Wesołych Świąt! 

   Redakcja BT 
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                           Sukcesy polonistyczne 

Adam Milczarek, uczeń klasy VIb, jako jedyny z naszej 

szkoły, wziął udział 5 listopada w Płocku w rejonowym 

konkursie polonistycznym organizowanym przez Kuratorium 

Oświaty. Mimo bardzo wysokiego poziomu i dużej 

konkurencji, Adam zakwalifikował się do etapu 

wojewódzkiego, który odbędzie się w Warszawie w połowie 

grudnia. Brawo, 

Adam, trzymamy 

kciuki!!! 

 

Laureaci Szkolnego 

Konkursu Ortograficznego „Ortoludek” wzięli udział w etapie 

powiatowym tego konkursu, który odbył się 11 listopada w Zespole 

Szkół nr 3. Uczestnicy musieli stawić czoło podchwytliwym 

pułapkom ortograficznym i poradzić sobie ze stresem. Spośród 

naszych reprezentantów w gronie najlepszych znalazła się Roksana 

Szymańska z klasy Va, która zdobyła wyróżnienie i potwierdziła 

swoje umiejętności ortograficzne. Gratulacje! 

………………………………..…. 

Ortorymowanki 
 

Pod koniec października został rozstrzygnięty konkurs na ułożenie rymowanki z trudnościami 

ortograficznymi, który był zorganizowany w naszej szkole przez panią Agnieszkę Boczkowską w ramach 

Tygodnia Walki z Dysleksją.  

Wzięłam w nim udział, chociaż nie jestem dobra w ortografii. Ułożyłam wiersz i dałam go pani Agnieszce. 

Wielkie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że zajęłam I miejsce, czyli ja- Kinga Walczak z VB!!! 

Straaaaasznie się cieszę! II miejsce zajął Mateusz Osicki , III -Patryk Perka - obydwaj uczniowie VIA. 

Na moim przykładzie widać, że nie trzeba być wzorową uczennicą, by osiągać sukcesy, ale jeśli się chce, to 

można wszystko!   Kinga Walczak z VB 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                              II Miejski Konkurs Historyczny 
       18 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się 

II Miejski Konkurs Historyczny.  

Głównym celem konkursu było zainteresowanie 

uczniów historią Polski,  motywowanie do samodzielnej 

i systematycznej pracy, szacunek do historii, 

wzmacnianie narodowej tożsamości  

jak również integracja społeczności szkolnej. 

                 Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 

IV i V. Uczestnicy mieli do rozwiązania  

test dotyczący początków państwa polskiego. 

Uczennica z naszej szkoły- Roksana  

Szymańska w kategorii klas V zajęła III miejsce.        

                                                                                            

                                                                                                  Gratulujemy! 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nowe komputery 
W ramach realizacji przez nasze miasto projektu 

„Sochaczew miasto e-Inowacji” nasza szkoła 

zyskała 18 nowoczesnych zestawów komputerowych, 

które zastąpią dotychczasowy przestarzały sprzęt, 

nieadekwatny do potrzeb uczniów i nauczycieli oraz 

usprawnią naukę zajęć komputerowych, zachęcą 

uczniów do samodzielnego korzystania z zasobów 

Internetu i wywołają pozytywną motywację do 

uczenia się. 

W innych szkołach stary sprzęt posłuży 

nauczycielom do pracy z dziennikiem 

elektronicznym. My jednak w tym zakresie jesteśmy 

pionierami, gdyż dziennik elektroniczny prowadzimy jako pierwsi w mieście, od II semestru ubiegłego 

roku szkolnego, a laptopy na biurkach nauczycielskich nikogo już od dawna nie dziwią. Niewątpliwą zaletą 

dziennika elektronicznego jest nie tylko usprawnienie pracy nauczycieli, ale przede wszystkim poprawa 

komunikacji na linii szkoła-uczeń-rodzic. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice mogą na bieżąco śledzić 

postępy swych dzieci w szkole i kontaktować się z nauczycielem. Mamy też nadzieję, że wraz z 

pojawieniem się nowych komputerów, zostanie zmodernizowana sieć internetowa, która pozwoli na szybsze 

łączenie się z Internetem i wykorzystanie jego możliwości podczas zajęć z uczniami. Red. 

  …………………………………………………………………. 

                     Próbne sprawdziany szóstoklasistów 
W niemalże tygodniowym odstępie (23 listopada i 3 grudnia) 

uczniowie klas szóstych przystąpili do próbnych sprawdzianów. 

Pierwszy przygotowało wydawnictwo Operon, drugi- WSiP. Ten 

prawdziwy odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku, po raz drugi w 

nowej formule, tzn. najpierw 80- minutowy test z języka 

polskiego i matematyki, a później część z języka angielskiego. 

                                                       Celem sprawdzianów było 

zaznajomienie się z procedurami obowiązującymi na 

egzaminie, sprawdzenie własnych sił, mocnych i słabych 

stron, a także zaplanowanie czasu rozwiązywania zadań, żeby 

zdążyć wszystko napisać.  

Wyniki szóstoklasiści już poznali, podobnie jak swoje braki, nad 

którymi trzeba będzie popracować, miedzy innymi na zajęciach 

przygotowawczych prowadzonych przez nauczycieli od 

języka polskiego, angielskiego i  matematyki. Pomogą w tym 

też zestawy testów dla każdego ucznia zakupione na początku 

roku z wydawnictwa WSiP.  

Ważna jest jednak przede wszystkim własna, indywidualna praca ucznia, to, żeby się nie zniechęcać i nie 

odkładać zadań z przeświadczeniem, że tego się nie umie. Trzeba próbować i myśleć! Szkoda, że podczas 

próbnych testów, byli uczniowie, którzy w ogóle nie podjęli próby napisania pracy z języka polskiego czy 

rozwiązania zadań otwartych z matematyki. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas próbnych 

testów wyzwolą w uczniach klas szóstych większą motywację do pracy i pewność siebie, że „umiem, 

potrafię, napiszę, rozwiążę”. Trzymamy kciuki! 

       Redakcja 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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              Koniec szaleństw, czyli andrzejkowa dyskoteka 
26 listopada Samorząd Uczniowski dopiął swego i zorganizował szkolną dyskotekę andrzejkową. Nie było 

wprawdzie wróżb, ale dzięki zaradności pani Kłos, która ją prowadziła, było bardzo fajnie, a nawet 

zabawnie.  

Humory dopisywały wszystkim, chociaż jak zwykle, 

chętniej tańczyły dziewczyny. Na szczęście chłopaki 

nabrali śmiałości i zamiast podpierać przysłowiowe 

ściany, balowali równo, a nawet  najodważniejsi 

prosili dziewczyny do tańca! 

Jednak najwięcej zabawy dostarczyły nam tańce 

naszych kolegów z nauczycielkami. 

Kiedy jedna z pań wyciągnęła do tańca Krzyśka z VI 

klasy, ze zdenerwowania o mało się nie zabił, bo 

zaczęły mu się ślizgać buty! Z godnością jednak 

wytrwał do końca utworu. 

Kolejny bohater, znany klasowy dowcipniś, przestraszył się tak naszej polonistki, że jąkając się wydukał, że 

tak naprawdę chciał zatańczyć z Julka C. To jednak nie pomogło, bo pani powiedziała, że nazywa się tak 

samo i musi z nią tańczyć! Biedak tak się spocił, że kolejne pół godziny spędził w łazience. Podobnie jak 

Piotrek, z którego taniec z nauczycielką wycisnął siódme poty! 

Za to Krystian, Kacper i Maurycy w tańcu z paniami nie wykazywali żadnego zdenerwowania. Niestety, 

większość na samą myśl o tym dostawała drgawek i  uciekała w popłochu z sali. 

Dziewczyny, obserwując zmagania swych kolegów, miały ubaw po pachy. Mimo tych incydentów z tańcem 

z opiekunkami, dyskoteka była bardzo udana! 

                                                                                                       Wiktoria, Ola i Karolina 

  …………………………………………………………………………………………… 

 

              Pijmy soki!!! 
Kolejny raz w naszej szkole 25 listopada  gościła  firma 

SEBEX, promująca  picie pełnych witamin soków 

wyciskanych ze świeżych owoców.  

Na dolnym holu zorganizowano pokaz robienia zdrowych, 

aromatycznych napojów z pachnących jabłek i marchwi.  

Każdy mógł ich nie tylko spróbować, ale zaobserwować, 

jak można je szybko i z łatwością przygotować.  Jabłka 

pochodziły z EUROSAD-u, czyli zakładu przetwórstwa 

owocowego w Trzylatkowie Dużym, koło Grójca , który 

podczas ostatniej wycieczki zwiedzali drugoklasiści.  

Soki były naprawdę smaczne, pełne naturalnej słodyczy i 

głębokiej, niepowtarzalnej barwy.  Akcja ta  była bardzo 

pożyteczna, bo uświadomiła wszystkim, co jest zdrowsze: 

słodkie, butelkowane napoje czy samodzielnie wykonane 

soki ze świeżych warzyw i owoców.  Świetnie też wpisała 

się w nurt edukacji na temat zdrowego odżywiania.  

                                                                          Wiktoria 

 

                                                                             …………………………………………………………….. 
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                                    Marzenia się spełniają  
A przekonać się o tym mieli okazję 

uczniowie naszej szkoły i wielu 

innych sochaczewskich 

podstawówek i gimnazjów.  25 

listopada, odbyła się uroczysta 

gala wręczenia stypendiów za 

naukę najwybitniejszym  uczniom.  

Osiem dziewcząt i dwóch chłopców z 

naszej kochanej „Dwójki” ciężko 

pracowało na to wielkie wyróżnienie i czekało z niecierpliwością na chwilę, by z rąk burmistrza, pana Piotra 

Osieckiego, otrzymać upragniony dyplom. Jak widać, warto było się starać. Gratulacje!! 

Jest też drugi powód do dumy. Podczas tej samej uroczystości widzowie mogli podziwiać nie tylko stypendystów, ale 

również młodych artystów z naszej szkoły, którzy zaprezentowali przed zgromadzoną publicznością, mądry i 

wzruszający program słowno-muzyczny zatytułowany „Nie wyrastaj z marzenia”. Ze sceny padły bardzo ważne 

słowa o marzeniach, przyjaźni i miłości, które mogą być drogowskazem dla wszystkich ludzi, bez względu na wiek. 

Trzeba mieć w sobie zawsze radość dziecka i nigdy nie rezygnować z marzeń.  

Program zaprezentowali uczniowie klas IV-VI oraz dzieciaki z klas IIa i IIc, które barwnymi strojami, niesamowitą 

energią i radością poruszyły serca wszystkich widzów. Chyba nikt nie miał wątpliwości, że warto mieć w sobie radość 

dziecka i realizować swoje marzenia, bo one często się spełniają. 

   …………………………………………………………………………………. 

                                             Dni Retoryki 
Sześcioro uczniów naszej szkoły z klas piątych i szóstych wzięły udział w X Powiatowych Dniach Retoryki, 

które odbyły się 9 grudnia w Teresińskim Ośrodku Kultury.  

Ogromna liczba kandydatów do złotych, srebrnych i brązowych Cyceronów, stres i długi okres wyczekiwania na 

występ nie wpływały pozytywnie na konkursowiczów, który  musieli 

zmierzyć się z recytacją wierszy, wygłaszaniem przemówień  

i występami kabaretowymi.  

 Jednak najbardziej zaskakujący był werdykt jury, które nie przyznało 

żadnej  z trzech pierwszych nagród  w dziedzinie przemówienia i 

kabaretu, oceniając te występy nie tylko bardzo surowo, ale zdaniem 

wielu obserwatorów, niesprawiedliwie i lekceważąco. Honor naszej 

szkoły obroniła Wiktoria Domańska z klasy VB,  która została 

wyróżniona, jako jedyna, w  kategorii przemówienie, za wygłoszenie 

mowy o zgubnych skutkach dla szkolnych  sklepików ustawy 

zabraniającej  sprzedaży tzw. śmieciowego jedzenia. Brawo Wiktoria! 

Jej przemówienie zamieszczamy poniżej. (red.) 

                                                                          

                                                                             Szanowni słuchacze ! 

W ostatnim czasie, ja i moi rówieśnicy, bardzo ubolewamy, 

że w naszej szkole, choć w innych  podobnie, zamknięto 

uczniowskie sklepiki. Rozumiemy, że jest to wynik ustawy 

zabraniającej w szkołach sprzedaży tzw. śmieciowego 

jedzenia. Wiemy, że spożywanie chipsów, słodkich batonów 

i napojów jest  niezdrowe, ale czy to spowodowało 

wyeliminowanie tych rzeczy z naszej diety? Raczej nie, bo 

moi rówieśnicy jedzą te niezdrowe produkty,  kupując je w 

okolicznych sklepach, często potajemnie wymykają się ze 

szkoły, przez co narażają się na niebezpieczeństwo.   Do 

stołówek, w których zabroniono używać soli i cukru, nosimy 

własne przyprawy, bez których potrawy są po prostu 

niezjadliwe! 

Uważam, że ktoś tu przesadził! Chcielibyśmy bardzo, żeby 

do szkół wróciły drożdżówki, kanapki z szynką czy z serem. 

Zamiast narzucać restrykcyjne przepisy, lepiej by było nas, 

uczniów, uświadamiać, jakie produkty są  zdrowe, a jakie 

szkodliwe, żebyśmy sami  decydowali, co chcemy jeść i 

dlaczego. Mamy nadzieję, że ktoś usłyszy nasze postulaty i 

zmieni tak przepisy, żeby szkolne sklepiki wróciły do szkół. 

Dziękuję za uwagę. 

                                                                            Wiktoria Domańska 

  ……………………………………………………………………………………………………. 
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Dzisiaj wielka jest rocznica - 

Jedenasty Listopada! 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa. 

 

Im to, bowiem zawdzięczamy 

wolność - polską mowę w szkole, 

to, że tylko z ksiąg historii 

poznajemy dziś niewolę. 

 

Uroczyście biją dzwony, 

w mieście flagi rozwinięto... 

i me serce się raduje, 

że obchodzę Polski święto. 

  

 

  Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość. Zaborcy - 

trzy mocarstwa: Austria, Prusy (późniejsze Niemcy), Rosja - w 1795 roku podzielili między siebie polską 

ziemię i wymazali z mapy Europy nasze państwo.  

Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie 

było stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były 

karane, a dorośli trafiali do więzienia.  

Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska, 

wykreślona z mapy Europy, istniała. Każde 

pokolenie stawało w obronie tych 

najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich 

powstaniach narodowych, które jednak 

kończyły się klęską. Aż nadszedł długo 

oczekiwany dzień. 

  

 11 listopada to symboliczna data, święto 

odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Dzień ten ustanowiono świętem narodowym 

dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli 

prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.  

        Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. Po 

wojnie Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku wróciło do kalendarza oficjalnych świąt 

państwowych. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie 

na placu Józefa Piłsudskiego. Znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to symboliczny grób 

wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. 

  

       10 listopada uczniowie naszej szkoły przypomnieli całej społeczności szkolnej wydarzenia  

mające miejsce 97 lat temu. Program artystyczny został wzbogacony śpiewem naszych uczennic, które 

wcześniej prezentowały swe umiejętności wokalne  w III Powiatowym Konkursie Patriotycznym. Imprezę 

przygotowały :pani Justyna Miziołek i pani Agnieszka Domańska. 

To była piękna, wzruszająca lekcja historii. Red. 

       

  ………………………………………………………………………………… 
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Ostatni czas obfitował w naszej 

szkole w wiele sukcesów 

sportowych, które naszym 

sportowcom, wuefistom i całej 

społeczności szkolnej przyniosły 

mnóstwo radości i dumy! 
 

Na początku  października  uczniowie 

naszej szkoły wzięli udział   w 

Międzyszkolnych Biegach 

Przełajowych, które odbyły się na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w 

Sochaczewie. Do następnego etapu, 

czyli Powiatowych Biegów 

Przełajowych w Kamionie, 

zakwalifikowało się 11 uczniów. 

   ……………………………………………………………………………… 

    Następnym etapem sportowych zmagań były Międzypowiatowe 

Indywidualne Biegi Przełajowe  w Kamionie, które odbyły się  16 października 2015 r.  Najlepiej spośród 

naszych zawodników pobiegł Filip Szufliński, który  zajął 5 miejsce  i zakwalifikował się do etapu 

mazowieckiego, który odbędzie się wiosną 2016 roku. 

………………………………………. 

Kolejne wyzwanie czekało na naszych 

biegaczy 22 października, którzy wzięli 

udział w Powiatowych Sztafetowych 

Biegach Przełajowych (10x800 m). 

Nasze dziewczyny zajęły 9 miejsce, lecz 

chłopaki byli niepokonani i zdobyli 

pierwszą, najwyższą lokatę!!!  

Zwycięska sztafeta chłopców w składzie: 

Chaber Mateusz,Gradowski Bartłomiej, 

Jaworski Wojciech, Kolbowski Maciej, 

Kukieła Mateusz Madanowski Michał, 

Michurski Wiktor, Pętlak Krystian, 

Reczka Kacper, Szufliński Filip, 

Wróblewski Jakub, zakwalifikowała się do 

zawodów międzypowiatowych,  które 

odbędą się na wiosnę 2016 roku. 

 ………………………………………………………………………………… 

Kolejny sukces nasi sportowcy  wywalczyli w Międzyszkolnym Turnieju Mini Piłki Koszykowej. 

Zarówno chłopcy, jak i dziewczyny, wygrywali wszystkie mecze i zakwalifikowali się do następnego etapu, 

czyli Turnieju Powiatowego. 

W skład zwycięskiej drużyny dziewcząt weszły: Fortuna Aleksandra, Giersz Wiktoria, Kierubińska 

Wiktoria, Krendzelak Zuzanna, Mamcarz Wiktoria, Skorupa Milena, Wójcik Daria, Włodarczyk Klaudia, 

Włodarska Aleksandra, Włodarska Karolina, Tonderska Kinga, Pawlak Weronika. 

Drużyna chłopców to: Gradowski Bartłomiej, Kłos Wiktor, Musiał Piotr, Kukieła Mateusz, Musiał Dawid, 

Michurski Wiktor, Reczka Kacper, Szufliński Filip, Gzik Jakub, Dąbrowski Kacper.  
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ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE 

Nie ma dyscypliny, w której nasi 

sportowcy nie odnieśliby sukcesu. 29 

października  nasi uczniowie wzięli udział 

w Powiatowym Turnieju Mini Piłki 

Koszykowej dla chłopców, który odbył 

się w Zespole Szkół w Kątach. Nasza 

reprezentacja zajęła drugie miejsce. 

Oto skład naszej drużyny: Dąbrowski 

Kacper, Gradowski Bartłomiej, Gzik 

Jakub, Kłos Wiktor, Kukieła Mateusz, 

Michurski Wiktor, Musiał Dawid, 

Musiał Piotr, Pętlak Krystian, Reczka 

Kacper, Szufliński Filip, Wróblewski Jakub. 

Dobrze też spisały się nasze koszykarki, które 30 października  grały w Powiatowy 

Turnieju Mini Piłki Koszykowej w Hali Sportowej MOSiR. Dzięki wielkiej woli walki i 

samozaparciu nasza reprezentacja zajęła trzecie miejsce. Gratulacje, oby tak dalej!!! 

Poniżej prezentujemy skład naszej drużyny koszykarek: Fortuna Aleksandra, Giersz 

Wiktoria,  Kierubińska Wiktoria, Krendzelak Zuzanna, Mamcarz Wiktoria , Pawlak 

Weronika, Skorupa Milena, Tonderska Kinga, Włodarczyk Klaudia, Włodarska 

Aleksandra, Włodarska Karolina, Wójcik Daria.  

 

Kolejny sukces miał miejsce 27 

października  podczas Turnieju Rugby 

TAG  – Nadzieje Olimpijskie 

„Sochaczew mała Nowa Zelandia” na 

Hali Sportowej MOSiR.  

Drużyna naszych klas piątych zajęła 

pierwsze miejsce, a chłopcy z klas 

szóstych miejsce drugie.  

Skład drużyny szóstoklasistów: 

Szufliński Filip, Gradowski Michał, 

Reczka Kacper, Wróblewski Jakub, 

Pętlak Krystian, Michurski Wiktor. 
I jeszcze skład drużyny klas piątych: 

Kolbowski Maciej, Madanowski Michał, 

Pętlak Ksawery, Lewandowski 

Sebastian, Barcewicz Marcel, 

Krzemiński Ignacy i Nowakowski 

Michał.  

…………………………………………. 
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ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE SPORTU ZE 

 

Kolejny sukces naszych sportowców miał 

miejsce 20 listopada w Siedlcach, gdzie  został 

rozegrany Turniej Półfinałowy Rugby (etap 

wojewódzki) dla szkół podstawowych 

 i gimnazjalnych.  

 

Uczniowie klas piątych zajęli w tym turnieju 

drugie miejsce.  Skład naszej ekipy to: 

Kolbowski Maciej, Pętlak Ksawery, 

Lewandowski Sebastian, Barcewicz Marcel,  

Włodarczyk Klaudia,  Nowakowski Michał, 

Walczak Patryk. 

  

Jeszcze lepsi okazali się nasi rugbiści z klas szóstych, którzy po zacieklej walce  wywalczyli pierwsze 

miejsce i tym samym awansowali do finałów Szkolnej i Gimnazjalnej Ligi Rugby Tag, który odbył się 

w łódzkiej Atlas Arenie  10 grudnia 2015. Udział w takich zawodach to wielki sukces! Nasza drużyna jako 

jedyna z naszego terenu doszła tak wysoko i zajęła w nim bardzo dobrą - szóstą pozycję! Wielkie 

gratulacje dla rugbistów i ich niezłomnego opiekuna, pana Daniela Glowackiego! 

                                                                             W skład zespołu naszych zaciętych rugbistów weszli: 

Szufliński Filip, Gradowski Bartłomiej, Reczka Kacper,  Musiał Piotr,  Kłos Wiktor,  Mamcarz Wiktoria,  

Pętlak Krystian,  Kierubińska Wiktoria.  

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kolejnym sukcesem mogą się poszczycić  nasi piłkarze, którzy  

 7 grudnia  wzięli udział w  

II Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej w Szkole Podstawowej   

nr 4 w Sochaczewie.  

 

Po zaciętym boju ulegli dopiero 

gospodarzom turnieju w finale i 

zajęli drugie miejsce. Jednak to 

nie koniec, bo Piotr Musiał  

dodatkowo otrzymał statuetkę 

dla najlepszego bramkarza 

turnieju. To wielki sukces, bo 

konkurencja była ogromna, a 

rywalizacja zaciekła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nasi zwycięska drużyna to: 

Wróblewski Jakub, Musiał Piotr, 

Gradowski Bartłomiej, Reczka 

Kacper, Dąbrowski Kacper, 

Kukieła Mateusz Michurski 

Wiktor, Nowakowski Michał. 

………………………………………………………………….. 
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NASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDANASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDA  

                                   Jedzmy zdrowo! 
Na początku listopada członkowie naszej redakcji 

opracowali i przeprowadzili sondę na temat zdrowego 

żywienia.  

W ankiecie wzięło udział 36 uczniów  z klas IV- VI, 

którzy jak jeden mąż, jednogłośnie stwierdzili, że nie 

są zadowoleni, że z powodu ustawy o zakazie 

sprzedaży śmieciowego jedzenia w szkołach. 

Zamknięty został nasz poczciwy, ukochany sklepik, 

do którego biegliśmy co przerwa na drożdżówki, 

zapiekanki czy ukochane chipsy! To tam  

spotykaliśmy się, żeby pogadać i odpocząć od zgiełku  

szkolnych korytarzy. Trudno nam się z tym pogodzić! 

                                              W ankiecie zapytaliśmy, 

co najchętniej kupowaliśmy w sklepiku? No cóż, nie 

ma się czym chwalić, bo nie były to najzdrowsze 

rzeczy. Największym powodzeniem cieszyły się: 

chrupki, żelki, batony i kanapki. Za to z napojów 

najczęściej kupowaliśmy wodę i to niegazowaną, a 

więc tę najzdrowszą! 

W kolejnym pytaniu sprawdzaliśmy, co najczęściej przynosimy do szkoły na tzw. drugie śniadanie. 

Widać to też podczas przerw śniadaniowych, bo zazwyczaj zjadamy kanapki z wędliną, serem i sałatą, 

niektórzy mają na deser owoce, np. jabłka, banany czy mandarynki. Nie jest zatem tak źle, gdyby nie 

słodycze, które stanowią podstawę wyżywienia niektórych osób.  

Jeśliby otworzono sklepik ponownie, chcielibyśmy w nim oprócz kanapek kupować owoce, batony no i 

te nieszczęsne, niezdrowe chipsy, ale one są takie smaczne! Fajnie by też było kupować w sklepiku świeże, 

wyciskane z owoców soki czy surówki w małych pojemniczkach, jak to  jest już w niektórych 

sochaczewskich szkołach! 

Na zakończenie ankiety zapytaliśmy, co znaczy „zdrowe żywienie”? 

Dal większości to po prostu brak słodyczy! Inni mówili, że jedzenie w 

dużych ilościach  warzyw i owoców. No i żeby wszystko było chude, 

bez tłuszczu, a właśnie te nieszczęsne chipsy zawierają mnóstwo 

tłuszczu i niezdrowej soli! Uczniowie, czyli my, świetnie sobie jednak 

radzimy, bo to, co lubimy, przynosimy z domu lub kupujemy w 

pobliskich sklepach. 

Na szczęście lukę po sklepiku wypełnił automat z napojami i 

zdrowymi przekąskami. Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem i 

popularnością. Ma jednak kilka wad.  

Po pierwsze produkty są tam drogie, trzeba mieć też drobne pieniądze i 

po trzecie - często się zacina, ale i na to niektórzy znaleźli sposób, bo 

po prostu walą w niego ręką i zaczyna działać!  

Pożyteczną akcją związaną ze zdrowym odżywianiem w naszej szkole 

była degustacja soków wyciskanych na naszych oczach z marchwi i 

jabłek. Okazało się, że bardzo łatwo zrobić zdrowy, pachnący sok, 

trzeba tylko mieć w domu sokowirówkę i trochę   dobrej woli.         

Smacznego! 

         Kinga, Milena i Ania z VIa 

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

Konkurs czytelniczy  „ Zagadki i zadania  czytelnicze” 

został rozstrzygnięty!!!   

Wzięło  w nim udział  26 osób. Nagrodą była ocena 

celująca z języka polskiego.  

Zwycięzcami zostali : 

Wiktoria Kierubińska, Inga 

Ert- Eberdt, Ewelina 

Tomecka, Amelia Ratajczak, Weronika Wolna. !!! Mamy nadzieję, że wszyscy 

dobrze się bawili Gratulujemy. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Wreszcie nadszedł 

długo oczekiwany 

dzień. 
W listopadzie do 

biblioteki trafiły 

piękne nowe książki zakupione w ramach projektu 

„Książki naszych marzeń” realizowanego przez 

Ministerstwo  Edukacji Narodowej.. Wszyscy będą 

mogli obejrzeć  je  na wystawie   przygotowanej w 

czytelni i wypożyczyć. Na pewno każdy znajdzie coś 

ciekawego dla siebie. Życzymy miłej lektury!!! 

 

………………………………………………………… 

                                     WARTO PRZECZYTAĆ 

„Kroniki Archeo, czyli sekret  Wielkiego Mnicha” - Kto z was nie 

chciałby choć na jeden dzień wcielić się w rolę detektywa? Przygoda życia? 

Czemu nie. Dzięki bohaterom "Kronik Archeo" 

Stelmaszyk Agnieszki wszystko może się wydarzyć. Wspólnie 

z Bartkiem i Anią Ostrowskimi odkryjecie głęboko skrywane tajemnice i 

podejmiecie próbę odnalezienia tajemniczego skarbu. Zanim jednak uda się 

rozwikłać zagadkę, będzie na was czyhać wiele pułapek. Musicie działać 

szybko. Wróg czai się tuż za plecami, a jak się okazuje, nie tylko on może 

być przeszkodą. Z każdym skarbem związana jest jakaś tajemnica, albo 

mroczna klątwa... Dzięki "Kronikom Archeo" odwiedzicie zakątki świata, o 

których nawet wam się nie śniło. Wybierzecie się do Austrii, Egiptu, a nawet 

do Kraju Kwitnącej Wiśni. Będziecie musieli walczyć o swoje życie w 

samym środku dzikiej i pełnej niebezpieczeństw dżungli. Każdy z tomów 

serii pozwoli wam rozwiązać nową zagadkę, a lektura będzie trzymać w 

napięciu aż do ostatniej strony. Jest to seria przeznaczona dla osób o 

mocnych nerwach. Warto przeczytać! 

  ………………………………………………………………………………………. 

http://stelmaszyk.wikia.com/wiki/Bartek_Ostrowski
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                           Sposób na nudę 

Hit! 
 

The Sims 4: Spotkajmy się 

 Jest to drugi dodatek do gry „The Sims 4”, który 

ukazał się 10 grudnia. Posiadając go, możemy zwiedzać z 

naszymi Simami nowe miasto Windenburg - mamy tu 

urokliwe tereny wiejskie, gwarny rynek miejski, 

nowoczesną dzielnicę biznesową, a także prywatną, 

luksusową wyspę. Ale nie będziemy poznawać tych nowych 

miejsc sami. Jak sugeruje nazwa dodatku - „Spotkajmy się” to zabawa z przyjaciółmi. Nasi Simowie 

mogą dołączać do różnych grup towarzyskich i tworzyć własne kluby.  Każda grupa ma inne 

zainteresowania, charakter i styl. Możemy na przykład rozwijać umiejętności taneczne i didżejskie, 

które umożliwią Simom organizowanie szalonych imprez. W grze pojawiają się też nowe obiekty w 

trybie budowania i nowe ubrania dla naszych Simów. Ja już kupiłem ten dodatek i bardzo mi się 

spodobał. Polecam! 

         Świąteczne słodkości 

 Wszyscy kochamy słodkości. Ja najbardziej lubię te, 

które kojarzą mi się z moim ulubionym czasem w roku – 

świętami. Nieważne, czy to pierniczki z lukrem, słodka 

laska cukrowa czy czekoladowy Mikołaj. Miło jest także 

piec najróżniejsze ciasta i ciasteczka. A jakie świąteczne 

słodycze Wy lubicie najbardziej? 

 

Wszystkim czytelnikom “Sposobu na nudę” życzę wesołych 

świąt Bożego Narodzenia spędzonych w miłej, rodzinnej 

atmosferze, wspaniałych prezentów pod choinką  

i szczęśliwego Nowego 2016 Roku  

                                                                            Top 5 

Czas na Top 5 utworów na ferie świąteczne.  Koniecznie posłuchajcie! 

1. Years & Years – Shine 

2. One Direction – Drag Me Down 

3. Lost Frequencies - Reality 

4. Jain – Come 

5. Robin Schulz – Sugar 

Adam Milczarek z klasy VI b 
 

Linki do muzyki: 1. https://youtu.be/hXTAn4ELEwM 2. https://youtu.be/Jwgf3wmiA04 3.  https://youtu.be/wME_AWTK3oY 4. 

https://youtu.be/KDXOzr0GoA4 5. https://youtu.be/bvC_0foemLY 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA                       
 

List do ulubionego bohatera literackiego  
Wszystkich uczniów klas IV-VI serdecznie zapraszamy 

do udziału w I Powiatowym  Konkursie Literackim pod 

hasłem „List do ulubionego bohatera literackiego”. 

Warunkiem uczestnictwa w  jest napisanie listu do 

ulubionego bohatera z wybranej  książki.  

Listy należy włożyć w kopertę, podpisać, zaadresować i 

przekazać paniom J.Miziołek lub E. Cieślak, które są 

organizatorkami konkursu. 

Prace należy składać do końca stycznia 2016  

roku. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                            Nasi Milusińscy 

A teraz wasze głosy na bardzo ważny temat. Jak pomagać 

zwierzętom i jak się nimi opiekować. 

Koleżanki i Koledzy! 

Wielkimi krokami zbliża się zima. W tych zimowych, 

mroźnych miesiącach warto pomyśleć o tym, jak możemy pomóc 

bezdomnym zwierzętom. 

Wielu z was ma pupila. Z pewnością dbacie o swojego 

ulubieńca, opiekujecie się nim, troszczycie się, żeby miał co jeść i 

pić oraz żeby posiadał ciepłe, wygodne  posłanie. Jednak, 

niestety, nie każde zwierzę ma szczęśliwe życie. Jest bardzo 

wiele bezdomnych psów i kotów porzuconych przez swoich 

właścicieli, cierpiących z powodu zimna i głodu. My wszyscy 

możemy im pomóc. Każdy z nas na pewno nieraz mijał bezdomne zwierzątko. Możemy je nakarmić, przygotować 

posłanie, np. z kartonu wyłożonego kocem, a jeśli mamy taką możliwość – przygarnąć je i zapewnić mu dom. 

Oczywiście jest wiele sposobów pomagania. Proponuję zorganizować zbiórkę pieniędzy, suchej karmy, koców i 

innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze Schroniska Azorek w Sochaczewie. Przyłączmy się do tej akcji 

i pomóżmy bezdomnym zwierzętom. Przyda się każda pomoc. 

Pamiętajmy też, że zwierzęta w schroniskach czują się samotne i porzucone. Możemy im pomóc, 

odwiedzając je i wyprowadzając na spacery. Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych zwierząt. Kto wie, może 

znajdziemy wśród nich przyjaciela?                                                                                    Adam Milczarek 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                     Pupile  
Każdy z nas na pewno ma lub chce mieć własnego pupila, którego 

będzie kochać i się nim opiekować. Wszystkie zwierzęta domowe, 

np. psy i koty odwdzięczą się swoją przyjaźnią do człowieka, jeśli 

ten będzie o nie dbał. Jeżeli właściciel będzie dobry dla swojego  

zwierzaka, pupil bezgranicznie go pokocha. Ale trzeba pamiętać, że 

powinno się uczyć swojego zwierzaka dyscypliny i grzeczności od 

małego. Zwierzak uczy się także od swojego właściciela zachowań w 

różnych sytuacjach. Nie wolno się denerwować, ponieważ zwierzę to 

wyczuwa i też się zaczyna denerwować. Warto też pamiętać, iż kiedy 

zauważymy, że zwierzę dziwnie się zachowuje lub ma kleszcza, 

należy szybko iść do weterynarza, ponieważ może być chory. Każdy właściciel powinien kochać i dbać o swoje 

zwierzę, a ono odwdzięczy mu się przywiązaniem i bezgraniczną ufnością.             Ola Fortuna 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA                       

                                                                                         Warto przeczytać 

Polecam książkę pod tytułem „Pollyanna”, napisaną przez Eleonorę H. Porter. Jest to opowieść o 

dziewczynce, która mimo wielu smutków i przykrych wspomnień, zawsze ma uśmiech na 

twarzy. Po śmierci jej rodziców trafia do swojej ciotki, która jest bardzo  surowa. Dziewczynka 

poznaje nowych ludzi, głownie znajomych cioci, którzy są ponurzy i smutni, ale  pokaże im świat 

pełen kolorów i szczęścia. Wytłumaczy zasady gry  w „Zadowolenie’’, która zawsze pomaga w 

zapomnieniu o smutnej przeszłości. Więcej dowiecie się, jeśli przeczytacie tę książkę. Polecam .  

                                                                                                                Ola Fortuna 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                      Kącik poetycki 

                                            W kąciku poetyckim wiersze o zimie i świętach. 

        Święta  

Już zbliżają się święta, 
cieszą się dziadkowie i wnuczęta. 

Czerwieni się w śniegu jarzębina, 

śmieje się z okna mała dziecina. 

Wszyscy radość czują, 

Bo Jezuska wyczekują. 

Na stole  szopka, 

Maryja tuli dzieciątko małe 

 I mocno przytula je całe. 

Już Wigilii wybiła i godzina,  

przy stole zasiada rodzina. 

Dzieląc się opłatkiem, 

wszyscy składają  sobie życzenia, 

żeby  spełniły się nasze marzenia, 

bo bożonarodzeniowa noc 

ma magiczną moc.  

                    Inga Ert-Eberdt

  

       

   

Zima                         
Idzie zima, a z nią mróz, 

Zbliża się świąteczny luz. 

Niedługo wigilia, opłatek i prezenty.  

Niech każdy będzie w tym dniu uśmiechnięty.  

                                               Patryk Perka 

Mroźna zima 
Pada śnieg, pada śnieg, 

już otulił cały świat. 

Ukołysał pola, łąki, lasy. 

Wszyscy myślą, że po wieczne czasy. 

Mróz zatrzymał w swych okowach, 

wody rzek i jezior. 

Szron otulił drzewa sadów, 

nawet stary jesion. 

Zimno wronom i wróbelkom, 

przypatrują się sopelkom. 

Wszyscy w domach grzeją się, 

jeszcze tylko styczeń, luty – 

 a już zima skończy się. 

Ola Olejniczak
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA ZPRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻE  

         Humor zeszytów szkolnych  
- Bogowie nosili inne ciuchy niż ludzie, nie mieli pojazdów ani urządzeń 

elektrycznych. 

- Piłka latała bardzo szybko. 

- Bieg odbędzie się od Chodakowa do Kozłowa. 

- Lewandowski podał do Piszczaka, a ten mu odpodał. 

- Wczoraj obejrzałam mecz piłki koszykowej z rodzicami. 

- Po ogromnym duchu walki wygraliśmy. 

- Ten mecz był bardzo wciągający. 

- Mieliśmy wielki zachwyt, gdy Polacy zdobywali bramki. 

- Walka była zawzięta, po 5 minutach rodzina Gruszewskich wpadła do 

dziury z błotem. 

- Potem poszliśmy po schodach w górę, ponieważ tam się wchodziło. 

- Każdy polski był zadowolony z postawy skoczków. 

- Leci, leci, leci, wylądował! 

- Moim zdaniem, ten bieg był przydatny na rozgrzanie się w zimny dzień.  

- Te punkty okazały się niestraszliwe dla Legii. 

A teraz garść mądrości na temat książki 

„Ten obcy”. 

- Mam na imię Ula Zalewska. 

- Szanowny Wujku Zenka! 

- Serdeczny Panie Antonii! 

-Drogi Wujku Zenka Wójcika! 

- Podziwiam odwagę Zenka i postawę 

uratowania psa. 

- Zenek uratował psa i dziecko z 

spadającego wozu. 

- Uratował dziecko zaprzężone w wozie z 

koniem. 

- W swoim poszukiwaniu odkrył 

przyjaźnie. 

- Myślę, że Zenek ma u pana szansę. 

- Uratował psa Dunaja i małe dziecko 

pędzące koniami. 

- Zenek uratował dziecko, które z dużą 

prędkością jechało w wózku z koniami. 

- Jak uratował Dunaja, to rzucił się na 

chłopaka, co rzucał w Dunaja. 

-Gdy go poznaliśmy, to miał szkło w 

nodze i słaby opatrunek. 

- Na wyspie na rzece Dunaj słychać było 

psa Dunaja i rechot żab i ptaków. 

- Zenek jeździł autostopem przez dwa 

tygodnie z kawałkiem szkła w nodze. 

- Zenek obronił psa przed bachorami, 

którzy rzucali w niego kamieniami. 

………………………………………… 
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                             Mikołajkowe szaleństwo 

W poniedziałek 7 grudnia  świętowaliśmy w naszej szkole Mikołajki.  Odpowiadając na apel Samorządu 

Uczniowskiego,  każdy uczeń miał na sobie coś czerwonego lub jakiś element stroju świętego  Mikołaja  w myśl 

hasła:  „Przebrany- niepytany”.  

Na szkolnych korytarzach było nie tylko czerwono, ale i 

bardzo wesoło, bo każdy oczekiwał na przybycie 

niezwykłego gościa. Jednak zanim to nastąpiło, uczniowie 

z RSU i  klasa Vb i zaprosiła wszystkich na salę 

gimnastyczną. Po krótkim powitaniu i wprowadzeniu nas 

w tematykę Mikołajek przez przewodniczącą samorządu, 

Wiktorię Giersz, obejrzeliśmy krótką inscenizację o 

tym, jak obchodzone jest to święto w różnych krajach. 

Dzieci w Rosji mają swojego  Dziadka Mroza, w Anglii 

czekają na prezenty od Santa Claus, a w Niemczech 

wierzą w Gwiazdora. Były też głosy, że Mikołaj nie 

istnieje i to tylko legenda, ale nikt na to jakoś nie zwrócił 

uwagi!  Bo… najbardziej wyczekiwanym przez 

wszystkich jest nasz poczciwy święty Mikołaj, w którego postać wcielił się Ignacy Krzemiński. 

Okazało się, że Mikołaj to też człowiek, prostoduszny, z wadami,  który bywa zmęczony i czasem zasypia z nadmiaru 

pracy przy rozdawaniu prezentów dzieciom. Wtedy wyręcza go mały, cichy, ale za to niezawodny elf, którego z 

wdziękiem zagrała Nikola Kacprzak. 

W drugiej części imprezy odbył się zabawny Quiz Mikołajkowy, w którym uczniowie odpowiadali na podchwytliwe 

pytania związane z Mikołajkami. Najwięcej trudności  uczniowie mieli z odpowiedzią na pytanie, ile reniferów 

znajduje się w zaprzęgu św. Mikołaja. Okazało się, że aż 9! Każda zaś dobra odpowiedź nagradzana była 

słodkościami z rąk niecodziennego gościa. 

Potem w klasach na uczniów czekała kolejna 

niespodzianka, bo do szkoły zawitał 

prawdziwy święty Mikołaj, zaproszony do 

naszej szkoły przez Radę Rodziców . 

Roznosił prezenty, słodycze, udzielał 

odpowiedzi na nawet najbardziej 

podchwytliwe pytania, a  niedowiarkom 

pozwalał  ciągnąć za jak najprawdziwszą 

brodę! Obiecał też, że w Wigilię go nie 

zabraknie bez względu na pogodę! Jak nie 

saniami, jeśli nie będzie śniegu, przyjedzie 

specjalnym pojazdem prosto z Laponii! Mówił 

też coś o rózgach dla niegrzecznych dzieci, ale 

tego nikt jakoś nie chciał słuchać.  

To był wesoły, jedyny w swoim rodzaju dzień, 

wprowadzający nas w prawdziwie świąteczną atmosferę. A następnego dnia, tj. we wtorek  - 8 grudnia uczniowie 

klas IV-VI udali się do kina w Chodakowie na metaforyczną opowieść o poszukiwaniu przyjaźni, czyli najnowszą 

adaptację  filmową książki „Mały Książę” A. Exupery`ego.  „Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu” , „Nie ma sklepów z przyjaciółmi”  czy „Oswoić, to znaczy stworzyć więzi” to tylko 

niektóre z prawd, odkrytych przez  Małego Księcia, podczas wędrówki  po świecie w poszukiwaniu przyjaźni. 

                                                                                                                 Redakcja „Bez Tytułu” 

                       ……………………………………………………………………………………………………….. 
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Z okazji Mikołajek do naszej szkoły przybył Święty Mikołaj. Jak zwykle, jego pojawienie wywołało w 

naszej szkole ogromne poruszenie. Chodził po klasach, rozdawał prezenty. Znalazł też czas na spotkania 

mniej oficjalne przy choince na dolnym holu. Właśnie tam przeprowadziłyśmy z szanownym gościem  

wywiad.  

- Czym do nas przybyłeś, święty Mikołaju ? 

 – Ho, ho, ho! Niestety, moje sanie  zepsuły się 

podczas podróży do was  i nie ma tu śniegu, więc 

musiałem przyjechać pendolino. Trzeba iść z 

postępem. Bardzo mi się podobało, pociąg pędził jak 

struś. 

- Jak minęła podróż? 

 – Ho, ho, ho! Na początku był problem, ponieważ nie 

wiedziałem, że trzeba kupić bilet. Wsiadłem na gapę, 

do tego nie mogłem pomieścić moich reniferów. 

Zostawiłem je więc w bezpiecznym miejscu. Ludzie 

się na mnie jakoś dziwnie patrzyli. Uśmiechali się, 

machali do mnie, ale ja ze zmęczenia przysnąłem i 

obudziłem się w Warszawie, a potem już miejskim 

pociągiem dojechałem do Sochaczewa. Ze stacji do 

waszej szkoły przywieźli mnie jacyś mili ludzie i oto 

jestem.  

-Czy podoba Ci się, Mikołaju w naszej szkole? 

- Ho, ho, ho ! Na pewno nie zapomnę  okrzyków dzieciaków, kiedy mnie zobaczyły!  Bardzo pięknie 

śpiewały kolędy, mówiły wierszyki. No i te iskry w oczach! Wiem, że wmawia się im, że nie istnieję, a ja tu 

jestem, prawdziwy, trochę zmęczony i przepracowany, bo to gorący okres, ale same sprawdźcie, czy ja to 

ja.(Ciągniemy św., Mikołaja za brodę i wąsy, nic nie odpada, a on z bólu ma aż łzy w oczach! Widać, że 

martwi się tymi niesłusznymi plotkami o jego nieistnieniu). 

 - O co proszą dzieci w listach do Ciebie? 

-Ho, ho, ho! Najczęściej proszą o słodycze, książki, ubrania i gry. Myślę, że rozsądnie wybierają. 

 - Co robisz w wolnym czasie i jakie masz hobby?  

-Ho, ho, ho! Wolny czas spędzam z żoną, jeżdżąc na rowerze, oczywiście mówię o lecie, bo w Laponii, 

gdzie mieszkam, przez resztę roku leży śnieg. Lubimy też  tańczyć i zbierać grzyby. Może to dziwne, ale 

jestem fanem brak dance, jak nikt nie widzi, to sam próbuję 

.- Czy lubisz swoją pracę? 

-Ho ho, ho! Tak, najbardziej cieszą mnie radosne twarze dzieci, kiedy dostają wymarzony prezent. Dorośli, 

wbrew pozorom, też cieszą się z podarunków, chociaż patrzą na mnie z ironicznym uśmiechem, bo myślą, 

że jestem sztuczny! A jestem prawdziwy! Dotknijcie mojej brody  (mówi to ze łzami w oczach, cały drżąc, 

ciągniemy go znowu za siwą brodę i stwierdzamy jej autentyczność!)  

-Mikołaju, z całą pewnością jesteś prawdziwy! Dzięki naszej rozmowie i temu, co udowodniłyśmy, nikt 

na pewno w naszej szkole nie będzie wątpił, że istniejesz! Bardzo nam miło z tobą było rozmawiać.  

 - Ho, ho, ho! Mnie również. A na koniec strzelmy sobie selfika i wstawcie go na fejsa, żeby zamknąć usta 

wszystkim niedowiarkom, którzy rozpuszczają wredne plotki, że nie istnieję! Wesołych świąt! Pozdrówcie 

też waszą panią od gazetki szkolnej i przyślijcie mi do Laponii egzemplarz z wywiadem ze mną. Do 

zobaczenia za rok! Ho, ho, ho!!! 

-Dziękujemy za wywiad i życzymy dużo zdrowia i cierpliwości, bo bycie św. Mikołajem to jednak 

ciężka harówka!                                            Ola i Karolina Włodarskie  

   ……………………………………………………………………………………………… 
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                                  Listy do M 

Święty Mikołaj, który odwiedził naszą szkołę, był nie tylko zmęczony, ale i 

roztargniony. Otóż zgubił garść listów, które dzieci do niego napisały. 

Zastanawiamy się jednak, czy ich specjalnie nie wyrzucił, bo niemalże w każdym 

liście powtarza się wątek, który go bardzo drażnił, a mianowicie, że on nie 

istnieje. Może zatem wyrzucił je ze złości? Lepiej więc nie piszcie, że 

powątpiewacie w jego istnienie, bo możecie nigdy nie dostać wymarzonych 

prezentów. A zatem zagłębmy się w lekturę „Listów do M”. 

„Drogi św, Mikołaju, wiem, że nie istniejesz, ale mam prośbę. Czy mógłbyś 

wypożyczyć mi pracowitego elfa, żeby podpowiadał na klasówkach? Wiesz, w 

tym roku czeka nas sprawdzian szóstoklasisty, gdybym miała takiego mądrego elfa w kieszeni, czułabym się pewniej.  

                                                                      Pozdrawiam, Kinga 

PS. Zgól te brodę, bo jest niemodna.”  

A t o chyba list jakiejś sfrustrowanej nauczycielki: 

„Kochany święty Mikołaju! W miarę starzenia się (mojego) coraz bardziej w Ciebie 

wierzę. Te dzieciaki są okropne, że wygadują takie głupstwa o Tobie, że niby Ty to 

nie Ty. Cały rok bardzo się starałam i dlatego mam nadzieję, że do mnie 

przyjdziesz. Nie proszę Cię o nic drogiego, chcę po prostu, żebyś przyniósł mi dużo 

cierpliwości, bo pracuję w szkole i dzieciaki 

czasami mnie wykańczają! I może jeszcze 

jakąś łopatę, żebym nawkładała im wiedzy 

do głowy. Niektórzy są na nią bardzo odporni i taka łopata by się przydała, 

żeby uczyć ich łopatologicznie. Pozdrawiam Cię z całego serca, E. C.” 

 

„Święty Mikołaju, wiem, że nie istniejesz, ale mógłbyś podarować mi renifera, 

masz ich w swoim zaprzęgu całe stado, więc jeden mniej nie będzie robił Ci 

różnicy. Pomyślisz pewnie, po co mi renifer. Otóż wszystkim opadłyby 

szczęki, gdybym jeździła nim do szkoły. Proszę Cię, spełnij moje marzenie. 

Ola” 

 

I jeszcze jeden list: 

„Drogi Mikusiu, wiem, że nie istniejesz i że to rodzice podkładają prezenty, ale 

mógłbyś mi w tym roku podarować jednorożca. Podobno, jak go się pociągnie za 

róg, to spełnia  to wszystko, o czym się marzy. Całuję Cię, Julita”. 

I ostatni list: 

„Drogi św. Mikołaju! Podpowiedz mi, dlaczego zawsze pisze się, że jesteś „drogi”? 

Czyżby tak droga była godzina Twojej pracy? Pewnie też znacznie gorzej 

brzmiałoby określenie „tani”. Czy mógłbyś wyjaśnić mi tę zagadkę?  No to 

zdrówka! Milena”. Opracowały: Inga, Milena, Gabrysia, Kinga. Ola 
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