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

Nr 3,   rok szkolny  2017/2018;  cena 1 zł, dostępne na: sp2.sochaczew.pl 

                             Od redakcji  
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru „Bez Tytułu”. 

Redakcja BT pragnie gorąco podziękować Adamowi 

Kuczkowskiemu z VIIA, który przyniósł nieodpłatnie kilka ryz 

papieru na ksero na potrzeby wydawnicze szkolnej gazetki. 

Bardzo dziękujemy Adasiowi i jego tacie!  

Co znajdziecie  

w nowym wydaniu 

„BT”? 

Jak zwykle garść 

najważniejszych 

wydarzeń  ze szkoły 

z ostatniego czasu, 

dużo zabawnych 

tekstów, refleksji 

siódmoklasistów  

na temat nauki, 

noworoczne 

postanowienia 

 i walentynkowe 

wiersze dla 

zakochanych.  

Jak zwykle nie 

zabraknie „Humoru 

szkolnych zeszytów”. A w związku z obchodami 100- lecia 

odzyskania niepodległości przez nasz kraj przeczytacie fragmenty 

najciekawszych listów na temat roli i znaczenia ojczyzny  

w życiu każdego z nas, które zakwalifikowane zostały do III edycji 

Konkursu Powiatowego „List do…” Zobaczymy też, co ciekawego 

w szkolnej bibliotece, jakie książki warto przeczytać i jak 

świętujemy Dzień Języka Polskiego. Poznamy tajniki szkolnej 

ewaluacji, czyli kontroli z kuratorium.  

 

Zapraszamy do lektury, a także do zaglądania na strony 

internetowe naszej szkoły, gdzie będzie można poczytać naszą 

gazetkę w kolorze.  

                                                                       Redakcja BT 

…………………………………………………………………. 

 

 

W numerze: 

-Szkolne Newsy 

-Z historią w tle, czyli 

o miłości do ojczyzny 

-Wieści z biblioteki, 

czyli co warto 

przeczytać 

-Szkolne sprawy, a w 

nich m.in. problemy 

siódmoklasistów 

- Dzień Języka 

Polskiego 

- Nasza twórczość,    

jeszcze w zimowym 

wydaniu 

-Z przymrużeniem 

oka, czyli  humor  

szkolnych zeszytów 

 
 

 

 

 

 

Kupony na niepytanie 
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                                     Sukcesy mistrzów 
Chociaż to już luty, to musimy koniecznie w naszej gazetce 

pochwalić się i pogratulować sukcesów naszym zawodnikom 

w piłce nożnej i z drużyny rugby. Nasza szkoła, chociaż 

najmniejsza wśród szkół sochaczewskich, to silna duchem i 

udowadnia, że w sporcie jesteśmy najlepsi. 

8 grudnia 2017 r. w hali sportowej przy SP 4 w Sochaczewie 

odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, w której nasi 

uczniowie zajęli pierwsze miejsce!  

Skład zwycięskiej drużyny to: Filip Dąbrowski, Oliwier Dudek, 

Igor Kowalski, Nikolas Krzemiński, Michał Nowakowski, 

Mateusz Krupa, Ksawery Pętlak i na bramce Bartosz Kalota.  

Ponadto najlepszym strzelcem turnieju okazał się Michał 

Nowakowski, a najlepszym zawodnikiem, Ksawery Pętlak. 

Gratulujemy i czekamy na więcej! 

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

                           Zasłużone trzecie miejsce w Polsce 

O tym sukcesie rugbistów wspominaliśmy w poprzednim 

numerze, ale warto przypomnieć o nim raz jeszcze 

6 grudnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

Ogólnopolskim Finałowym Turnieju Szkolnej Ligi RUGBY TAG, 

który odbył się w Łódzkiej Atlas Arenie.  

W turnieju wzięły udział tylko najlepsze drużyny szkół 

podstawowych z całej Polski, wyłonione w wyniku rozgrywek 

półfinałowych      w poszczególnych województwach. Nasi 

uczniowie zakwalifikowali się  w kategorii klas szóstych. Po 

zaciętej rywalizacji ostatecznie zajęliśmy doskonałe trzecie 

miejsce! Wszyscy otrzymali  medale i upominki oraz 

podziękowania za udział w zawodach. Naszą szkołę 

reprezentowali:      Michał Nowakowski, Mateusz Krupa, Mateusz 

Zarzycki, Kacper Gajda, Filip Dąbrowski, Ksawery Pętlak, 

Ewelina Tomecka i Lena Kowalska. Jesteśmy dumni z takiego 

osiągnięcia, którego nie byłoby bez trenera, czyli ulubieńca 

wszystkich uczniów naszej szkoły, nauczyciela wf, pana Daniela 

Głowackiego. To dzięki jego zaangażowaniu i poświęceniu, 

możemy chwalić się kolejnymi sukcesami sportowymi. Jesteśmy pewni, że rok 2018 będzie nie gorszy od 

poprzedniego. 

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

         

                     Srebro dla Oli 
W Zawodach  Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta, które 

odbyły się na naszym basenie „Orka” 8 grudnia 2017 r. drugie 

miejsce i srebrny medal zajęła Aleksandra Starbała z klasy VIIa.  
Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki w następnych pływackich zmaganiach. 

                                                                                                        Redakcja BT 

……………………………………………………………………………………. 
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II Powiatowy Konkurs Kolęd 

i Pastorałek 
Po raz drugi 11 stycznia w naszej szkole  odbył się 

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, który cieszył 

się ogromnym zainteresowaniem.  

W tegorocznych zmaganiach  konkursowych wzięło 

udział prawie 200 uczestników w trzech kategoriach 

wiekowych: przedszkola, klasy 1-3, klasy 4-7 

 i w dwóch podkategoriach: soliści i zespoły.  

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: 

Jolanta Kawczyńska, Joanna Rolewska i Arkadiusz 

Mamcarz.  

Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom wszystkich wykonawców, bardzo dobre przygotowanie wokalne i 

taneczne, a także piękne stroje .  

Głównym organizatorem konkursu była pani Katarzyna Proch, pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia, której 

dzielnie pomagała pani  Edyta Szymańska. Oprawą muzyczną konkursu zajmował się sam dyrektor szkoły, pan 

Dariusz Kosiński, a piękne dekoracje przygotowała pani  Katarzyna Milczarek.  

Wszyscy laureaci konkursu, oprócz pamiątkowych dyplomów, otrzymali piękne nagrody.  

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim jego uczestnikom, rodzicom, nauczycielom i sponsorom, mając nadzieję, 

że za rok znowu się spotkamy i wspólnie pokolędujemy. 

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

Karnawał, karnawał i po karnawale… 
Tuż po feriach świątecznych na początku stycznia świętowaliśmy rozpoczęcie 

karnawału szkolną dyskoteką, której organizatorem był Szkolny Samorząd.  

                                                                                          

Zabawa była świetna, a bawili się nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. A już 

13 stycznia w ostatki karnawał żegnaliśmy na kolejnej szkolnej dyskotece Oj, 

krótko trwały karnawałowe zabawy. Nietypowo też w tym roku wypadły 

Walentynki, bo w środę popielcową. Nadeszła więc pora postu, ale z nadzieją, 

że jak się skończy, będzie upragniona wiosna, czyli byle do wiosny! 

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

Bohaterowie legend w komiksie  

Chyba każdy z nas zna bohaterów komiksów, jak „Spiderman”, 

„Superman” czy naszych polskich  „Tytus , Romek i A’Tomek”, 

„Kajko i Kokosz”. 

To właśnie ich historie fascynowały i bawiły od lat, a efektem tego 

było przeniesienie ich przygód na język filmu. Uczniowie klas piątych, 

analizując na lekcjach języka polskiego cechy komiksu, postanowili 

przedstawić w tej formie treści legend. 

Nie było to wcale łatwe i proste zdanie, a jednak udało się i zmusiło  

wszystkich do wysiłku i zaangażowania, czego efektem jest wystawa 

prac na szkolnym korytarzu.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ewaluacja w naszej szkole 
Od 6 do 9 lutego w naszej szkole mieliśmy niecodziennych gości z 

Kuratorium Oświaty w Warszawie, którzy sprawdzali pracę naszej 

szkoły w zakresie: 

-  czy nasza szkoła analizuje wyniki egzaminów wewnętrznych, wyniki 

ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej 

- czy realizowane są u nas działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym 

mające na celu eliminowanie zagrożeń  oraz wzmacnianie pożądanych 

zachowań 

- czy nasza placówka zapewnia uczniom bezpieczeństwo, a relacje między wszystkimi członkami społeczności 

szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

Tyle teorii, a jak wyglądała praktyka? 

Otóż ewaluatorzy oprócz dokładnego sprawdzania szkolnych dokumentów, przeprowadzali wywiady i ankiety nie 

tylko z panem dyrektorem i nauczycielami, ale  zaprosili też do współpracy uczniów, rodziców i przedstawicieli 

instytucji, z którymi nasza szkoła współpracuje. Wizytowane były również lekcje w niektórych klasach.  

Okazało się, że wizyta gości nie była taka straszna i odbywała się w miłej, przyjaznej i sympatycznej atmosferze. 

Raport końcowy z ewaluacji otrzymamy 1 marca i będzie opublikowany na stronach internetowych naszej szkoły. 

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

Opowieść wigilijna, czyli magiczna  

                  moc świąt 
1 lutego w czwartek uczniowie klas siódmych obejrzeli w Sali MOK-u przy 

ulicy Chopina spektakl teatralny „Opowieść wigilijna” oparty na 

opowiadaniu Carola Dickensa w wykonaniu aktorów Teatru 

Współczesnego  

z Krakowa. 

„Opowieść Wigilijna” Karola Dickensa w adaptacji i wykonaniu Teatru 

Współczesnego w Krakowie jest pełna subtelnego humoru, refleksji i wzruszeń. Wyraziste postaci i magia towarzyszą 

perypetiom Scrooge'a, który musi rozliczyć się ze swoimi lękami i przeszłością, by pojąć te prawdy życiowe, które 

uważane są przecież za najprostsze. Czy uda mu się dokonać wewnętrznej przemiany, zadośćuczynić za wyrządzone 

krzywdy i zamienić się z gnuśnego starca w szczęśliwego człowieka?  

Sztuka w zabawny sposób pokazała przemianę duchową głównego bohatera, Ebenezera Scrooge’a, który ze skąpca i 

choleryka pod wpływem magii świąt Bożego Narodzenia i duchów, które go odwiedzają,  przemienia się w osobę, 

cieszącą się życiem, która zauważa potrzeby innych ludzi i potrafi się z nimi dzielić tym, co ma. To piękno przesłanie, 

które pokazuje, że dzielenie się z innymi, obdarowywanie ich daje więcej szczęścia niż posiadanie niezmierzonych 

bogactw. 

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

               Savoir-vivre i Stadion Narodowy  
We wtorek 13-go lutego uczniowie klas czwartych pojechali na wycieczkę do 

Warszawy pod opieką swoich wychowawców i pani bibliotekarki na ciekawą 

wycieczkę, która miała połączyć zasady  savoir-vivre ze sportem. 

O godzinie 8.30 pełni humoru wsiedliśmy do autokaru. Podróż nie była długa, ale bardzo ciekawa. O godzinie 11 

poszliśmy do "Akademii Montemarco". Uczestniczyliśmy tam w warsztatach, na których poznaliśmy dokładnie 

zasady savoir-vivre. Podczas zajęć zjedliśmy przygotowany dla nas posiłek, dzięki czemu mogliśmy w praktyce 

wykorzystać wiedzę o eleganckich manierach. (Deser był pyszny!) Każdy z nas zachował się nienagannie. (cd. str. 5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                             Savoir-vivre i Stadion Narodowy 

(cd. ze str. 4) 

Potem udaliśmy się na PGE 

Narodowy. Trasą VIP (po 

kilkukrotnych próbach znalezienia 

wejścia ) rozpoczęliśmy 

zwiedzanie stadionu pod opieką 

przewodnika. Siedząc na trybunach, 

słuchaliśmy ciekawostek 

dotyczących sportowych wydarzeń i 

stadionu. Weszliśmy do szatni i 

łazienek polskiej reprezentacji. Czy 

wiedzieliście, że nasi piłkarze po 

meczu leżą w wannach obłożeni 

lodem i bardzo tego nie lubią? 

Wcale im się nie dziwię!  

Siedzieliśmy również w eleganckich 

lożach prezydenta i innych najważniejszych osób. Ostatnim punktem naszej wycieczki było odwiedzenie sklepiku i 

zakup pamiątek. Jak ja to lubię !  Po udanych zakupach wróciliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną. 

Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do szkoły, gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice. Już nie możemy się doczekać  

następnej klasowej wyprawy! 

                                                                                                                        Kasia Szczepanik z IV b 

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

                      

                         Konkurs Literacki „List do…” 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji  Konkursu 

Literackiego pod hasłem  „List do…”.  

Na rok 2018 przypada  setna rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Jest to wspaniała okazja, żeby 

przypomnieć  sobie  

 o najważniejszych faktach z historii  naszej ojczyzny, 

uświadomić, jak ważna jest wolność, przypomnieć  

o trudach dochodzenia do niej, ile kosztowało to krwi, 

rozpaczy, nadziei, a w końcu łez szczęścia i dumy narodowej 

 z odzyskanej niepodległości.  

W związku z obchodami   100- lecia naszej ojczyzny, 

zapraszamy uczestników konkursu z klas IV-VII  

do wypowiadania się w formie listu do bliskiej osoby na 

temat naszego kraju, umiłowania wolności i patriotyzmu.  

4 najlepsze prace z etapu szkolnego wezmą udział w konkursie 

powiatowym. Termin składania prac– do końca lutego 2018r. u nauczycieli polonistów 

Laureaci konkursu szkolnego zostaną nagrodzeni nie tylko oceną celującą z j. polskiego, ale też dyplomem.  

A już w tym numerze fragmenty pierwszych najciekawszych prac z naszej szkoły w dziale „Z historią w tle”  

                                   

                                                   Zapraszamy do udziału. Organizatorzy: nauczyciele  j. polskiego i historii 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                 „List do…”  
Jak zapowiadaliśmy,  prezentujemy fragmenty najlepszych prac na 

konkurs „List do…”, jakie dotąd wpłynęły, a ich autorami są 

uczniowie klas piątych. Czekamy na kolejne listy, w których tak 

pięknie, wzruszająco piszecie o znaczeniu wolności, 

niepodległości, poszanowaniu historii naszego kraju, jego 

symbolach oraz pojęciu i roli patriotyzmu w życiu współczesnych 

ludzi, a w szczególności młodego pokolenia, do którego się 

zaliczamy.  
Najpierw fragment listu Julii Ostrowskiej do babci: 

„Piszę ten list do Ciebie, ponieważ chcę Ci opowiedzieć o znaczeniu i roli naszej Ojczyzny w życiu człowieka. Otóż, według 

mnie,patriotyzm to jest miłość do Ojczyzny, do kraju, w którym się urodziłam.  Jestem Polką, mieszkam w Polsce i uważam, że 

Polska to najpiękniejszy kraj. Jestem przywiązana do jej kultury, mam poczucie więzi z Polakami  i jestem dumna z  bohaterskiej 

przeszłości mojej Ojczyzny .Moimi rodakami byli :Papież Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, Adam Mickiewicz i Maria Curie-

Skłodowska. Przez wiele lat Polacy walczyli na wielu kontynentach za naszą wolność, byśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. 

(…) Wydaje mi się, że każdy z nas powinien kochać ojczyznę, bo myślę, że ludziom zależy  bardziej na tym gdzie  żyją, a nie jak 

żyją (…)” 

A oto kolejny list do babci, którego autorem jest Filip Kobierecki:  
„Podczas naszego ostatniego spotkania dużo rozmawialiśmy o historii naszego kraju i o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Potem dużo o tym myślałem … Ojczyzna jest bardzo ważna w moim życiu. Jest miejscem, w którym wszystko się zaczęło. To tu 

urodziłem się, rozpocząłem naukę, stąd pochodzą moi dziadkowie, rodzice i krewni.(…) Interesuję się historią i poznałem dzieje 

ludzi, którzy  kiedyś narażali swe życie w obronie ojczyzny. Podziwiam ich i jestem im bardzo wdzięczny, ponieważ dzięki nim  

mieszkamy w wolnym kraju. Dla mnie ojczyzna to też wiele wspaniałych miejsc, krajobrazów, zabytków i budowli. Niektóre z 

nich udało mi się zobaczyć. (…)Dzięki Tobie, Babciu,  zrozumiałem, że należy szanować swoją ojczyznę.” 

A teraz fragment listu Darii Bartosiewicz do siostry:  
„ Wiem, że dopiero co wyjechałaś na międzyszkolną wymianę uczniów do Niemiec, ale ja już tęsknię za Tobą. Ciekawa jestem, 

jak jest za granicą, lecz cieszę się, że jestem tu w Polsce. 

Ostatnio, zgodnie z naszą polską tradycją, był u nas ksiądz po kolędzie. Dowiedziałam się, że jest on Ukraińcem. Mama spytała 

go, jak się czuje w Polsce, a ksiądz powiedział, że dobrze, ale że nasz język jest bardzo trudny.(…) Cieszę się, że potrafię mówić 

po polsku i że Polska jest moją Ojczyzną. Może oglądałaś niedawno skoki narciarskie w Zakopanem, gdzie Kamil Stoch pobił 

rekord skoczni i zajął pierwsze miejsce razem ze swoją drużyną? Byłam z tego bardzo dumna, bo jestem Polka, a to sukces 

Polaka.(…) Ważna jest w moim życiu Ojczyzna. Cieszę się, że mogę oglądać wspaniałe Morze Bałtyckie, jeziora, jeść 

pyszne, polskie jedzenie. Najbardziej jednak cieszę się z tego, że żyję w wolnym kraju, bez wojen, przemocy i rozlewu krwi.”.  

 

Pięknie o Ojczyźnie  wypowiedziała się też Zuzia Rauzer w liście do babci:  

„ Tydzień temu na lekcji języka polskiego poruszaliśmy temat patriotyzmu. Od razu pomyślałam o  Tobie, o tym jak wielokrotnie 

mówiłaś mi, czym jest dla Ciebie Ojczyzna i o tym, jak bardzo tęsknisz za naszym krajem, będąc tak długo za granicą. Nie 

rozumiałam tego, gdy opowiadałaś, że mimo dość częstych przyjazdów do Polski nadal za nią tęsknisz, pomimo tego, że w Anglii 

nie jest Ci  źle.(…) Już wiem, czym dla mnie jest ojczyzna i chcę Ci o tym wszystkim opowiedzieć. Polska to nasz dom i miejsce, 

do którego zawsze możemy wrócić. (…)Tu urodził się mój pradziadek, dziadek z  babcią, tata z mamą i ja. To tu stawiałam swoje 

pierwsze kroki, poznałam wspaniałe tradycje, tu chodzę do szkoły i mam swoich przyjaciół.W naszym państwie wszyscy jesteśmy 

wolni i każdy może decydować o sobie. (…) Nikt nas do niczego nie zmusza, bo jesteśmy wolni, ale żebyśmy mogli żyć w takim 

wolnym kraju, wielu ludzi musiało najpierw o to walczyć. Polska latami cierpiała zraniona przez zabory i dwie wojny światowe, a 

mimo to przetrwała! (…) Jestem wdzięczna wszystkim ludziom, którzy walczyli o to, aby mój kraj mógł się stać takim, jaki jest 

teraz. (…)Kocham Babciu nasz kraj i dziękuję Ci za to, że nauczyłaś mnie go kochać (…) Cieszę się, że Polska to moja ojczyzna i 

wiem, że będę tu szczęśliwa”. 

A na zakończenie rozważań o ojczyźnie list Julii Kajak do rodziców:  

„Bardzo stęskniłam się za Wami. Mija już pół roku, odkąd wyjechałam do Anglii na obóz językowy. Codziennie uczymy się  

nowych, ciekawych rzeczy.   

Kilka dni temu mieliśmy zajęcia, na których każdy z nas musiał mówić coś o swoim kraju, po angielsku. To była pouczająca 

lekcja. Ja opowiedziałam, skąd przyjechałam, jak wiele interesujących miejsc i zabytków jest do zobaczenia w Polsce. 

(…)Pokazałam fotografię z naszego rodzinnego wyjazdu do Zakopanego, na której jesteśmy na tle Giewontu, a obok nas siedzi 

owczarek podhalański.  (…)Pod koniec zajęć przyszedł czas  na chyba najtrudniejsze dla mnie zadanie. Musieliśmy napisać, czym 

dla każdego z nas jest nasza ojczyzna i jaką rolę odgrywa w naszym życiu. (…) Wtedy dotarło do mnie, że tak naprawdę ten 

wyjazd do Anglii pokazał mi, czym dla mnie jest mój kraj. (cd str.12) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                          Uff, jak ciężko… 
Ostatnio zrobiło się głośno o nauce uczniów klas siódmych, którzy gdyby 

nie reforma edukacji – trafiliby do I klasy gimnazjum. Jak wiemy z 

własnych doświadczeń, nie jest wcale tak łatwo. Mówi o tym, między 

innymi, Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. W ostatnim czasie 

publikuje na Facebooku listy, jakie otrzymuje od zaniepokojonych 

rodziców uczniów, którzy  martwią się swoimi zapracowanymi dziećmi. 

Widzą,  ile wysiłku kosztuje siódmoklasistę, aby sprostać wymogom 

nowego programu.   
„Przeanalizowałam program nauki 7 klasy i opadły mi 

ręce, przeraziłam się i poczułam oszukana" – pisze do 

Rzecznika Praw Dziecka jedna z mam, która jeszcze w 

czasie wakacji zorientowała się, co czeka jej córkę. 

Nie pomyliła się. Nie ma czasu na nic, poza nauką. Jak 

mówi inna zaniepokojona mama:  „W tygodniu do 

godziny 21-22 jest odrabianie lekcji, nauka i 

przygotowanie do kartkówek, a jest  ich naprawdę 

sporo". Inna mama stwierdza:  

„W rzeczywistości wielu dorosłych nie wyobraża sobie 

pracy przed 12 godzin dziennie, a 13-letnie dzieci są 

do tego zmuszone.” 

Jak słusznie zauważa jeden z rodziców, nadmiar prac 

domowych w polskich szkołach po prostu zniechęca 

do nauki, a więcej prac domowych, to efekt 

większej liczby zajęć siódmoklasistów, którzy 

materiał wcześniej rozłożony na trzy lata, muszą 

opanować w dwa. 

Nasza redakcja postanowiła sprawdzić, co na ten temat 

mają do powiedzenia nasi siódmoklasiści.  

W rozmowie z wychowawcą i nauczycielami 

potwierdzają tę opinię. Mówią, że są zmęczeni dużą 

ilością sprawdzianów i prac domowych. Doszło wiele 

nowych, trudnych przedmiotów, nowi nauczyciele, 

nowe wymagania. 

W naszej sondzie zadaliśmy uczniom klas siódmych 

cztery pytania związane z nauką w klasie VII: 

1. Co w klasie VII sprawia nam największe 

problemy? 

2. Które z przedmiotów są najciekawsze i 

dlaczego? 

3. Co fajnego jest w klasie VII?  
4. Co chciałbym (-ałabym) zmienić w szkole? 

Analizując wyniki sondy, możemy powiedzieć, że 

niektórzy podeszli do niej bardzo poważnie, a 

niektórzy trochę z przymrużeniem oka, ale to dobrze, 

bo poczucie humoru sprawia, że szkolna rzeczywistość 

nie musi być taka straszna jak o niej mówią. 

Nasi respondenci z obydwu klas siódmych stwierdzili, 

że najtrudniejszym przedmiotem jest fizyka. 

Zagadnienia są trudne, nauczyciel wymagający i 

surowy, a samemu trudno zrozumieć zawiłe wzory i 

definicje. Niektórzy uważają, że nie lubią też języka 

niemieckiego, bo zdecydowanie wolą angielski, który 

im się 

bardziej 

przydaje i jest łatwiejszy. Wiele też jest narzekań na 

listę lektur z języka polskiego, które są trudne, 

przestarzałe i do tego pisane wierszem, co utrudnia 

zrozumienie treści i zniechęca do czytania! Poza tym 

lektur jest dużo, bo aż 6 na liście obowiązkowej i w 

ogóle nie ma czasu na czytanie. 

Jeśli zaś chodzi o najciekawsze przedmioty to 

geografia, biologia i nawet chemia, czyli przedmioty 

ścisłe, ale ciekawie prowadzone przez sympatycznych, 

energicznych nauczycieli, którzy potrafią 

zainteresować uczniów i w interesujący sposób 

przekazać im wiedzę. 

Do ulubionych przedmiotów zalicza się też oczywiście 

wf, wiadomo: „ Sport to zdrowie!” 

Na pytanie: „Co fajnego jest w szkole?” najczęściej 

odpowiadano, że „jesteśmy najstarsi w szkole”, ale 

przez to „rzucamy się w oczy i nie możemy wcielać w 

życie naszych czasami nowatorskich pomysłów”.  

Uczniowie klas VII chwalą również możliwość 

korzystania z telefonów komórkowych w szkole. 
Szkoda tylko, że niektórzy wykorzystują telefony do 

niecnych czynów, jak obrażanie słowne czy robienie 

bez pozwolenia „głupich zdjęć”. Niby każdy wie, że to 

niedozwolone, ale jakby niektórzy o tym zapominają. 

Zaletą nauki w tej samej szkole jest dobrze znane 

sprawdzone towarzystwo, sprawdzeni nauczyciele, 

po których wiadomo, czego można się spodziewać. 

Niewiele może nas tu zaskoczyć, bo znamy naszą 

szkołę od podszewki. 

Co zatem siódmoklasiści chcieliby zmienić w szkole i 

nauce w klasie VII? Oczywiście mniej prac 

domowych, mniej klasówek i sprawdzianów i 

obniżyć wymaganą średnią do czerwonego paska, 

nie jak dotąd powyżej 4,75, bo to przy tylu nowych 

trudnych przedmiotach jest ciężkie do realizacji. 

Chcieliby też, żeby było mniej lekcji w ciągu dnia. 

Po powrocie ze szkoły po 7-8 godzinach lekcyjnych 

każdy jest zmęczony. Trudno wziąć się za odrabianie 

prac domowych, a przecież dochodzą jeszcze zajęcia 

dodatkowe. Na życie towarzyskie praktycznie nie 

ma czasu! 

                                 A co Wy o tym sądzicie? Czy zgadzacie się z nami?          Weronika i Wiktoria z VIIb 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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     Noworoczne postanowienia      
Koniec roku  i początek nowego to czas podsumowań, ale i planów.  

Często postanawiamy coś zmienić w swoim życiu, planujemy, aby nowy 

rok był lepszy niż poprzedni. Postanowiliśmy zapytać czytelników 

„BT”, jakie są ich noworoczne plany. Okazało się, że niektórzy nie 

planują nic, a niektórzy mają całe listy noworocznych postanowień.  
Do najczęstszych z nich należą: 

-w tym roku schudnę 

-będę mieć lepsze oceny 

-chcę spędzić ten rok spontanicznie i szczęśliwie 

- będę zdrowo się odżywiać/ schudnę 

-kupię fonntanę czekolady  

-dojdę do reprezentacji Polski/ zacznę uprawiać sport 

-znajdę 

swoją  drugą 

połówkę  

-będę spędzać więcej czasu z rodziną 

- będę milsza/y  dla innych 

- w końcu z nim/ nią zerwę 

Często podejmujemy je pod wpływem emocji , przez pewien czas  udaje nam się je dotrzymać, po czym zapał opada, 

odechciewa się nam  wszystkiego i zostajemy po staremu w szarej codzienności.. 

Dlatego zamiast robić długą  listę postanowień , warto na spokojnie zastanowić się, czego aktualnie najbardziej 

pragniemy i zacząć do tego dążyć ! Czego Wam i sobie życzę.  Ignacy 

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

               Walentynki 
 W tym roku Walentynki, jak zawsze, obchodzone 14 lutego, zbiegły 

się z pierwszym dniem Postu, czyli Środą Popielcową, więc 

świętowanie nie było takie wesołe i spontaniczne. My jednak 

podsuwamy Wam, kilka pomysłów nie tylko na walentynkowe, 

 ale w ogóle na życzenia dla bliskiej sercu osoby. 

*** 

Miłość jest piękna, 

dobrze o tym wiesz,  

jeśli ktoś Cię kocha, 

Ty go kochasz też. 

*** 

Nie lubię twojej mamy,  

Nie lubię też kolegów,  

Nie lubię kiedy krzyczysz i robisz coś złego.  

Nie lubię gdy nie dzwonisz,  

Mych postów nie lajkujesz,  

A ja mimo wszystko,  

Się w tobie podkochuję.  

*** 

Ktoś bardzo cię kocha, 

 nie powiem ci kto 

 i myśli o Tobie, 

nie powiem ci co. 

I w myślach całuje , 

nie powiem ci jak. 

I cierpi, bo czuje,  

że kogoś mu brak. 

 Ktoś chciałby ci przysiąc, 

 nie powiem ci co,  

ktoś bardzo ci bliski, 

nie powiem ci kto. 

Lecz sam się dowiesz,  

za dzień albo dwa,  

że ten, kto cię kocha, 

 to właśnie ja.  

*** 

-Dziś zakochani święto swoje mają,  

moc życzeń sobie składają.  

Ja też chciałbym życzyć ci,  

byś nie wiedziała, co to łzy.  

By każdy dzień życia twego 

 był lepszy od dnia poprzedniego.  

By szczęście cię nie opuściło 

 i by nic cię w życiu nie martwiło. 

Mam nadzieję,  że garść wierszyków wykorzystacie nie tylko raz w roku z okazji Święta Zakochanych, ale będziecie 

na co dzień obdarowywać nimi swoich ukochanych.                             Ignacy Krzemiński   

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

 

  TĘ KSIĄŻKĘ WARTO PRZECZYTAĆ 
Pod takim hasłem 31 stycznia  w naszej bibliotece odbył się konkurs , 

propagujący czytelnictwo. Jego uczestnicy musieli w ciekawy sposób 

zaprezentować  wybraną przez siebie książkę, aby zachęcić do jej lektury. W 

zmaganiach konkursowych udział wzięło 11 uczniów z klas 1-6.  

Komisja konkursowa w składzie:  Anna Staszewska , Anna Matejko, 

Mirosława Wieczfińska , brała pod uwagę nie tylko ciekawy sposób 

prezentacji książki, ale też poprawność językową. 

Po burzliwych obradach jury do eliminacji powiatowych  organizowanych 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną wybrała 3 osoby: Maję Ert-Eberdt z  VIa , 

Anastazję Bregu z I b oraz Adama Głuszka z  IV b . 

Uroczyste podsumowanie konkursu szkolnego, rozdanie dyplomów, zakładek 

do książki   odbyło się w piątek  

2 lutego.  

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki w eliminacjach 

powiatowych. Red. 

                     Adam, jeden z laureatów 

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

             Gorący czas w bibliotece 
Choć mamy jeszcze zimę, to do wiosny został tylko niespełna miesiąc, a właśnie marzec i 

kwiecień będą  bogate w uroczystości związane z pisarzami, książkami i biblioteką. 

Warto zobaczyć więc, co będziemy świętować i w jaki sposób. 

Oto najważniejsze wydarzenia: 

3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarza 

21 marca – Światowy Dzień Poezji 

2 kwietnia  -   Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

   

Bardzo ciekawą propozycją z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci  

będzie w naszej szkole spotkanie autorskie z panią Hanną Niewiadomską, pisarką dla młodszych dzieci.  

Na spotkanie z autorką, które odbędzie się 5 kwietnia , zostaną zaproszeni uczniowie z klas 0-3. Oprócz poznania 

pisarki, będzie nożna zakupić jej  książki i poprosić o autograf. Relację ze spotkania zamieścimy w następnym 

numerze „BT”. Red. 

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

                              Warto przeczytać 
 W naszej stałej rubryce zachęcamy do przeczytania książki Kenneth Grahame   

„O czym szumią wierzby”. 

Jest to bardzo ciepła i spokojna historia o przyjaźni, podróżach, pasjach, odkrywaniu 

świata i czerpaniu radości z prostych, zwykłych rzeczy. Jej bohaterem jest Kret, który 

pewnego wiosennego dnia porzuca swoją małą, przytulna norkę i wyrusza przed siebie,  

by poznawać otaczający  świat. W ten właśnie sposób poznaje Szczura Wodnego, który 

bardzo szybko zostaje jego wiernym przyjacielem  i u którego zatrzymuje się na dłuższy 

czas. Wraz ze Szczurkiem ciekawy Kret odkrywa uroki życia nad wartką rzeką, poznaje 

jej mieszkańców, zaprzyjaźnia się z Ropuchem, Panem Borsukiem i innymi mieszkańcami 

okolicy. Jego nieznajomość świata, zmieniającej się pogody i naturalnych zagrożeń pcha 

obojga w wir ciekawych i niezwykłych przygód. Warto sięgnąć po tę książkę. Red. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO DZIEŃ  

Dzień Języka Ojczystego  
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 

lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby 

wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa 

kulturowego. Różnorodność językowa stoi obecnie w obliczu 

prawdziwego zagrożenia – niemal połowa z 6 tysięcy języków 

świata może zaniknąć w ciągu dwóch, trzech pokoleń.  

W te  obchody, jak co roku, włączyła się i nasza szkoła. Jednym z 

pomysłów, było pokazanie w formie komiksu bohaterów legend czy 

przedstawienie mitów  w wersji teatralnej. 

Jednak najważniejszą częścią tegorocznych obchodów Dnia Języka 

Polskiego jest wyłonienie Mistrzów Ortografii  

na poszczególnych poziomach klas. Na razie trwają eliminacje klasowe,  

o efekcie końcowym będziemy Was informować. 

Choć język polski należy do najtrudniejszych na świecie, to jednak dla nas, 

Polaków, może być okazją do świetnej zabawy. Chcielibyśmy zachęcić 

Was do  wysiłku, w którym można połączyć przyjemne z pożytecznym, 

czyli zabawę z nauką.  

Oto propozycje zabaw : 

- Zabawa polegająca na tworzeniu ciągu słów z trudnością 

ortograficzną – ostatnia litera podanego wyrazu jest jednocześnie 

pierwszą literą następnego , np. rzęsabażuróża………. 

-Zabawa w poszukiwaczy błędów. 

a)Znajdź i popraw błędy językowe.  

Wczoraj poszłem do kina. Marek z naszej klasy lubi czytać bardzo. Piękną sukienkę uszyła mi babcia w kwiatki. 

b)Znajdź i popraw błędy ortograficzne.  

Byłam w kinie z moją najlepszą koleżankom. Rano wziełam szybki prysznic. Proszę, wypij herbate.  

c)Znajdź i popraw błędy interpunkcyjne.   

Wojtek dobrze gra w piłkę więc chciałbym być z nim w jednej drużynie.  

Z Darkiem gram w gry komputerowe, lub rozmawiam o sporcie. Anka jest wielką złośnicą ale ją lubię. 

- Zabawa w ukryte słowa  

Zapiszcie po trzy wyrazy, w których się ukryły inne słowa.  

sto – ........................................................................................  

kot – ........................................................................................  

rok – ........................................................................................ 

- Układanie wierszyków-  „Szalony alfabet” – każdy wyraz musi się rozpoczynać na kolejną literę alfabetu. 

 

 

Mamy nadzieję, że spróbujecie 

skorzystać z naszych propozycji zabaw 

językiem polskim i chętnie też 

przystąpicie do walki o tytuł Mistrza 

Ortografii. Red.  
……………………….  
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA 

                                 Kącik Poetycki 
Kolejny raz w naszym kąciku z wierszami gościmy Natalię Liberę z Vb, której talent poetycki, wrażliwość i 

zmysł obserwacyjny cieszą i zaskakują. Dziś piękny wiersz o zimie, która nadal trzyma i nie odpuszcza. 

                 ZIMA 

Kim jest ta pani, ładna i miła, 

Która o mroźnym poranku do nas przybyła? 

Długa sukni ,w którą jest  ubrana, 

Piękna i biał, śnieżnymi gwiazdkami utkana,  

Ta pani to zima, królowa tej pory roku. 

Przemierza świat cały, nie zwalniając kroku. 

Ubiera wszystko w odświętną białą szatę. 

Skuwa lodem wodę  ze swym Mrozem- bratem. 

Cała przyroda na długie miesiące uśpiona, 

Została przez nią białym puchem otulona. 

W białych pelerynach drzewa dumnie stoją, 

Krzewy też płaszczyki ze śniegu swe mają. 

W spokoju i ciszy, śniegu i zamieci 

Czas zimowy szybko wszystkim zleci. 

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

                              Spokój jak na Olimpie 
A teraz ciekawe opowiadanie z użyciem związków 

frazeologicznych pochodzących z mitów, autorstwa 

Julii Ostrowskiej i jej koleżanek z Vb. 

 

Moja mama wykazuje prawdziwą  prometejską 

postawę, ponieważ troszczy się o mnie i brata, 

zapominając o sobie.  Między mną  bratem wciąż leży 

jabłko niezgody. Gdy zaglądam do jego pokoju, to 

jakbym otwierała puszkę Pandory. Panuje w nim 

bałagan jak w stajni Augiasza. Mój brat przechodzi 

męki Tantala, gdy musi sprzątać, co jest według niego 

i moim zdaniem też, syzyfową pracą. Porządek to jego 

pięta Achillesa! Czemu on jest taki i ciągle sprawia mamie kłopoty?  

Gdy zrobiło się ciemno, ogarnął mnie paniczny strach. Bałam się, że mój brat w odwecie, że nie dałam mu 

ściągać zadań  z matematyki, podstawić mi konia trojańskiego.  

Mama zauważyła jednak moje zdenerwowanie i wzięła mnie pod egidę. Przytuliła  mocno i powiedziała,  

że zrobi nam małą niespodziankę. Za chwilę przyniosła puchary z lodami i owocami, które smakowały jak 

ambrozja i nektar. Przecięty został węzeł gordyjski między moim bratem- bałaganiarzem a mną. 

Zadowolona mama pokazała nam kolejny róg obfitości- torbę pełną słodyczy, która dostaniemy, jeśli 

posprzątamy w swoich pokojach.  

Wiedziałam, że sprzątanie przez brata skończy się jak ikarowy lot, ale ja nie mogłam zawieść mamy. 

Ogarnął mnie olimpijski spokój, bo zrozumiałam, że mama jest najważniejsza. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA ZPRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻE  

        Humor zeszytów szkolnych 
Zapraszamy do lektury śmiesznych zdanek,  których autorami są 

uczniowie klas VII z wypracowań na temat „Zemsty” A. Fredry. 

 Ręce opadają, ale oczy się śmieją. 
- Rejent w bufiastych spodniach miał szablę. 

- Cześnik miał niechęć do myślenia intelektualnego. 

- Cześnik był silny, ale nie umysłowo. 

- Cześnik nie jest mądrą postacią, ale bardzo mi się podoba. 

- Wybrałem Rejenta, ponieważ trzyma rękę na pulsie. 

-Raptusiewicz jest wybuchliwy. 

- W pasie miał pas i szablę. 

- Cześnik wieczorem do łóżka zakładał biały żupan i nawet w domu rano czy po południu chodził w białym żupanie. 

- Przedmiotem sporu Cześnika i Rejenta był mur, w którym mieszkali razem. 

- Cześnik mieszka w jednej z połów zamku. 

- Rejent był mądry od Cześnika, a Cześnik bardziej głupszy. 

- Ludzie umierali, by symbole mogły wisieć na naszych szkołach. 

- Na pierwszym planie obrazu została przedstawiona matka z dziećmi, a na pierwszy rzut oka zauważamy pola i łąki. 

                           Uwaga! Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz to główni bohaterowie „Zemsty” Aleksandra Fredry. 

 

                                                                          

                Uśmiechnij się 

Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie.  
- A teraz patrzcie, jak ten niebieski płyn zazieleni się na czerwono. 

                           *** 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe. 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

……………………………………………………………………………….. 

             (cd. ze str. 6) Moją ojczyzną jest Polska, za którą bardzo tęsknię. To miejsce, w którym się urodziłam, znane mi i bliskie 

od dzieciństwa. Miejsce, do którego zawsze chce się wracać, bo czujemy się w nim bezpiecznie i nic nie jest nam obce. Będąc 

daleko od kraju, tęskni się za ludźmi mówiącymi po polsku, za zapachem lasów i widokiem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. 

Na koniec napisałam, że jestem dumna, że pochodzę z Polski, i że mogę pochwalić się tyloma ciekawymi faktami związanymi z 

historią mojej ojczyzny. (…).  Kiedy piszę do Was, kochani Rodzice, to zrozumiałam, że tęsknię za moją ,,małą ojczyzną”- moim 

miastem, w którym mieszkam od urodzenia i w którym żyją moi bliscy oraz przyjaciele. Moja ojczyzna - duża i mała, to miejsca i 

ludzie, których bardzo mi brakuje.” 

To piękne słowa o ojczyźnie. Uczą innego spojrzenia na nasz kraj,  dają poczucie przynależności, ale  i pewności, że 

nasze życie będzie zawsze bezpieczne i szczęśliwe. Jesteśmy dumni z jego piękna, wspaniałych kart  historii  

i wielkich ludzi, którzy są dla nas wzorami do naśladowania. (red.) 

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

Pismo uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie ul.15. Sierpnia 44 

Gazetka dostępna na stronie internetowej szkoły:  sp2.sochaczew.pl 

Redakcja: uczniowie  koła dziennikarskiego z kl. VIIb, IVb, Va, Vb 

Opiekun redakcji gazetki i skład komputerowy: Elżbieta Cieślak 

Współpraca:  Agnieszka Domańska, Mirosława Wieczfińska 
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