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

Nr 4, maj / czerwiec  2015/2016 cena; 1 zł 

 

                       Od redakcji 

To już ostatni numer „Bez Tytułu” w tym roku szkolnym, a dla nas, 

redaktorów z klas szóstych, w ogóle ostatni. Trochę żal… Obiecujemy pani 

Cieślak, że będziemy wpadać do szkoły i dopingować, żeby nasza gazetka 

nadal była wydawana, bo pani ciągle mówi,  że nie będzie się więcej nią 

zajmować. My w to nie wierzymy, gdyż  powtarza to co roku, a potem we 

wrześniu bierze się do pracy i tak już przez 23 lata, bo tyle ma nasza 

gazetka! 

                                                                 W tym numerze, jak zwykle sporo 

wiadomości z życia szkoły, ulubiony przez was „Sposób na nudę” czy 

„Humor szkolnych zeszytów”. Warto też zajrzeć do „Bliskich spotkań”, 

gdzie znajdziecie niecodzienny wywiad, z kimś lubianym i znanym… I nie 

przeoczcie w dziale „Nasza twórczość” artykułów, które wysłaliśmy na 

Konkurs Młodych Dziennikarzy organizowany przez dwutygodnik 

„Ziemia Sochaczewska”. 

I cóż, Drodzy Czytelnicy, żegnamy się z Wami, z naszym szkolnym 

pisemkiem. Mamy nadzieję, że o nas nie zapomnicie,  przejmiecie pałeczkę  

i dalej będziecie redagować „Bez Tytułu”.  

Wesołych wakacji! 

                                              Redaktorzy szkolnej gazetki z klas szóstych 
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                                     Już po sprawdzianie 
5 kwietnia o godzinie 9, podobnie jak 348 tys. 

uczniów w całej Polsce, nasi szóstoklasiści 

przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę w 

szkole podstawowej.  

 Tematem przewodnim było m.in ziarno 

kakaowca i czekolada. Zadania odnosiły się też do 

wiersza Leopolda Staffa pt. "Jarzębina". Należało 

napisać ogłoszenie oraz kartkę z pamiętnika. Dziś 

już mamy wyniki sprawdzianu. Niektórzy mają  

się czym pochwalić, bo poszło im naprawdę 

świetnie, gdyż z każdego działu uzyskali 100% punktów! Ogólnie, jak co roku, łatwiejszy okazał się język polski od 

zadań matematycznych. Jak donoszą media, tegoroczny sprawdzian był ostatnim w historii szkół podstawowych. Co 

zamiast niego, okaże się za rok. 

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

                                       W Rytmie Rocka  

 21.03.2016 r. w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Sportowymi im. Karola 

Władysława Jagiełły w Sochaczewie odbył się II 

Powiatowy Konkurs Piosenki  „W Rytmie Rocka”. 

Naszą szkołę reprezentowały  dwie uczennice :Amelia 

Ratajczak  z kl. IV a i Wiktoria Domańska z kl. V b. 

Pomimo dużej konkurencji i bardzo wysokiego poziomu, 

nasze przedstawicielki wypadły świetnie, a  Amelia 

Ratajczak  zajęła II miejsce. Wielkie brawa!  

…………………………………………………………………….. 

                                                               Konkurs Recytatorski 

Kolejny raz odbył się Mały Konkurs Recytatorski, skierowany do uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych z powiatu sochaczewskiego, który odbył się 1 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury.  

Najpierw swój talent prezentowali uczniowie klas 0-3, 

potem uczniowie z klas 4-6 i w końcu gimnazjaliści.  

Naszą szkołę reprezentowali z klas 4-6 : Julia Cieślak, 

Inga Ert- Eberdt  i Zuzanna Kłosowska oraz dwoje 

uczniów klas młodszych. 

Mimo, że z klas IV-VI nikt z reprezentantów naszej szkoły 

nie został doceniony, to jednak warto było wziąć udział w 

tym konkursie. Dzięki temu możemy pokonać swój strach  

i tremę przed występem, pokazać się przed publicznością  

i zaprezentować swoje umiejętności.  

                                                         Inga Ert- Eberdt 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                           Kolejny sukces polonistyczny 
W Gimnazjum nr1 w środę 27 kwietnia odbyła się kolejna edycja 

Międzyszkolnego Konkursu Mistrz Języka Polskiego. 

                      Zaproszono  do niego najlepszych polonistów- uczniów klas 

szóstych z sochaczewskich szkół. Miło nam donieść, że wśród laureatów 

znaleźli się przedstawiciele naszej szkoły: Anna Orlińska z VIa i Adam 

Milczarek z VI b, którzy ex aequo zajęli III miejsce!  

Tytuł Mistrzyni Języka Polskiego przypadł  Poli Kopce, II miejsce zajęła 

Maria Biernacka, obydwie reprezentantki SP nr 3. 

…………………………………………………………………………….. 

                                        Z  Henrykiem Sienkiewiczem na ty 
W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Bibliotek  

Zespół Szkół  im. Fryderyka Chopina  zaprosił uczniów 

klas IV- VI do udziału w dwóch powiatowych konkursach.  

W związku z rokiem Sienkiewicza, obydwa swą tematyką 

wiązały się z książką „W pustyni i w puszczy” tegoż 

autora.  

Pierwszy z nich  polegał na narysowaniu  komiksu  

związanego z treścią książki, a drugi na napisaniu wywiadu 

ze Stasiem Tarkowskim, głównym jej bohaterem. 

Uroczyste podsumowanie w odbyło się w piątek 13 maja. I 

chociaż to data o złej sławie, to wbrew wszystkiemu 

przyniosła naszej szkole wielkie sukcesy, bo zdobyliśmy aż 4 nagrody!   

W konkursie literackim „ Wywiad prasowy ze Stasiem Tarkowskim”  

I miejsce zajęła  Karolina Zatorska z kl. V a, wyróżnienie otrzymała Inga Ert-Eberdt z VI a 

W  konkursie  na „Lekturowy Komiks”  III miejsce zajęła Aleksandra Fortuna z VI b, a Julia Fiedukowska z Va 

zdobyła wyróżnienie.  

Gratulujemy, nagrodzone wywiady będziecie mogli przeczytać w rubryce „Bliskie spotkania”. 

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

                                      Udana Majówka 
W pierwszy majowy weekend wielu uczniów naszej szkoły, którzy uczęszczają na zajęcia  scholi,  są 

ministrantami i lektorami  w  naszym kościele pojechali na pięciodniową wycieczkę do Zakopanego. 

Mieszkaliśmy w pięknym domu wczasowym 

,,Zbójnik". Najpierw udaliśmy się na Rusinową 

Polanę oraz do Doliny Strążyckiej. Następnego dnia, 

wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do Morskiego 

Oka, a wieczorem zorganizowano nam grilla, na 

którym pieczono kiełbaski. W kolejnych dniach 

zwiedzaliśmy Sanktuarium Matki Bożej Królowej 

Tatr, Jaszczurówkę, Krupówki, Siklawę. 

Podczas całego pobytu pogoda i humory wszystkim 

dopisywały. 

Serdecznie polecam taki wyjazd, podczas 

którego można zwiedzić wspaniałe  miejsca i poznać  

ciekawych ludzi.                                                                                                                                       

Julia Cieślak 

………………………………………………………………. 
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                                                         Sukces Wiktorii 
18 maja  w warszawskim Muzeum  Geologicznym odbył się finał 

ogólnopolskiego konkursu geologiczno –środowiskowego – „Nasza Ziemia- 

środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.  

 Była to już XVII edycja tego konkursu pod hasłem „Ziemia w okowach lodu”, 

którego celem  jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o naszym 

dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony. Konkurs 

rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych:  dla uczniów klas IV, V i VI 

szkół podstawowych – jako konkurs plastyczny, dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych – jako konkurs wiedzy. Spośród 373 nadesłanych prac 

plastycznych wyróżniona została praca uczennicy naszej uczennicy,  Wiktorii 

Kierubińskiej z kl. VI b, która  wykonany wała pod kierunkiem  pani 

Katarzyny Milczarek. 

Gratulujemy Wiktorii  talentu i życzymy dalszych sukcesów!  

…………………………………………………………………………………… 

                                         Mistrz Gramatyki 
 

W środę 25 maja w Szkole Podstawowej  

nr 3 odbyła się I edycja Powiatowego 

Konkursu Mistrz Gramatyki.  

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: 

Roksana Szymańska z Va, Ania Orlińska  

z VIa i Adam Milczarek z VIb.  

Zmagania konkursowe miały formę testu, 

sprawdzającego wiedzę ze wszystkich działów 

gramatyki. 

Kolejny raz Adam Milczarek potwierdził swoją 

wiedzę polonistyczną. Zdobył drugie miejsce  

i tytuł Wicemistrza Gramatyki wśród uczniów 

szkół podstawowych powiatu sochaczewskiego. 

Od pierwszego miejsca Adasia dzieliło tylko pół 

punktu! Gratulacje!!! 

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

Kulka, Kulka, Kulka… 
Kulka, czyli unikalny w skali kraju ośrodek kolonijno- wypoczynkowy położony 15 km od Szczytna 

nad brzegiem jeziora Łęsk w sąsiedztwie rezerwatu przyrody, stał się miejscem wypadu uczniów naszej 

szkoły na tzw. zieloną szkołę.  

Najpierw w drugiej połowie maja na pięciodniowy pobyt 

pojechali uczniowie klas czwartych, a tuż przed zakończeniem roku będą 

tam wypoczywać uczniowie klasy Va, Vb i VIa. 

Program obydwu wycieczek jest bardzo atrakcyjny i napięty. Gry 

terenowe, paintball, przejażdżki segweyem czy quadami, park linowy, 

nocne podchody, walki sumo czy w końcu zabawa na dyskotece w klubie 

Cool Club to tylko niektóre z atrakcji. Oprócz tego świetne warunki w 

pięknym pensjonacie, pyszne wyżywienie i mnóstwo wrażeń. Wyprawa 

naprawdę na 6z plusem! 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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            „Czerwony Kapturek” w wersji nauczycielskiej 

Pod koniec kwietnia w naszej szkole miało miejsce 

niecodzienne wydarzenie. W tym dniu odbyła się 

premiera spektaklu „Czerwony Kapturek”.  

I nie byłoby w tym wydarzeniu niczego 

niezwykłego, gdyby nie fakt, że w role bohaterów 

tej dziecięcej baśni wcielili się sami nauczyciele.  

                                 Aktorzy pracowali nad spektaklem 

zaledwie dwa tygodnie, ale efekt zaskoczył wszystkich. 

W przedstawieniu wystąpili: Katarzyna Proch jako 

Czerwony Kapturek, Ewa Kaczorowska w roli babci, 

Ewa Winkler w roli mamy, Ola Kłos jako groźny wilk, Jola Rędzińska – gajowy, Ania Nicewicz-Figat i Ola 

Ciura jako zajączek i wiewiórka. O świecie przedstawionym opowiadała pani dyrektor  Hanna Celeda. 

Spektakl obejrzeli najpierw uczniowie, a potem rodzice. I młodszą, i trochę starszą widownię sztuka  w wersji 

nauczycielskiej zaskoczyła i zachwyciła. Nie sposób opisać emocji, jakie towarzyszyły dzieciom. Po raz pierwszy 

bowiem widziały swoich nauczycieli na scenie, w niecodziennych rolach, w kostiumach wilka, babci czy zajączka.  

Ten nowatorski projekt pokazał, że nauczyciele w naszej szkole nie boją się wyzwań, że potrafią nie tylko 

uczyć, ale i bawić. Mamy nadzieję, że takie przedstawienia będą wystawiane częściej.  

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

                                   VI Biennale Sztuki 
Kolejny, bo już szósty raz, 14 kwietnia w naszej szkole 

odbyło się Biennale Sztuki. Tematem przewodnim 

tegorocznej imprezy, obchodzonej co dwa lata, były 

tradycje Świąt Wielkanocnych.  

W tym roku obchody Biennale zbiegły się 1050 rocznicą 

Chrztu Polski, bo właśnie 14 kwietnia 966 roku, wówczas 

w Wielką Sobotę, Mieszko I przyjął chrzest. 

Na dolnym holu mogliśmy podziwiać prace plastyczne 

uczniów naszej szkoły związane z Wielkanocą, wśród 

których  zachwycały różnobarwne pisanki wykonywane 

ciekawymi technikami oraz palmy wielkanocne. 

Pierwszym punktem Biennale były warsztaty plastyczne dla klas piątych związane tematycznie ze świętami. Potem 

do sali gimnastycznej zaproszono wszystkich uczniów klas IV-VI, którzy obejrzeli prezentację multimedialną, 

przypominającą najważniejsze tradycje świąt Wielkiej Nocy. Następnie uczniowie z klas szóstych zaprezentowali 

widzom zabawy  wielkanocnymi pisankami.  

Najwięcej jednak emocji  dostarczył wszystkim występ uczniów klasy 

IVa i II b przedstawieniu pod tytułem „Gaiczek zielony”, w którym   

w ciekawy sposób przypomniano tradycje wielkanocne. Nie zabrakło  

w nim pięknego wielkanocnego stołu, kolorowych palm, pisanek  

oraz  …polewania wodą, zgodnie z tradycją śmigusa dyngusa.  

Wszystkich widzów zachwyciły występy najmłodszych uczestników 

Biennale, czyli zespołu tanecznego z IIa. Dziewczynki  z werwą  

i niezwykłym wdziękiem zaprezentowały w łowickich strojach tańce 

ludowe, jak kujawiak czy oberek. Uroczysty charakter imprezy  podkreśliła świetnie dobrana oprawa muzyczna.  

Nad całością przedstawienia  czuwała opiekunka koła teatralnego, pani Justyna Miziołek. Główną  zaś 

pomysłodawczynią całego Biennale była  nasza nauczycielka plastyki, pani Katarzyna Milczarek. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                               Taneczne wybory  Miss 

13 maja odbyła się w naszej szkole  niecodzienna dyskoteka 

połączona  z konkursem "Miss Szkoły 2016".  Myślę, że 

emocji nie brakowało.  Do konkursu zgłosiło się 11 

kandydatek! 

Zabawa trwała ponad  dwie godziny a w przerwach kandydatki na 

Miss Szkoły prezentowały się w strojach dyskotekowych i 

wizytowych, mówiły o sobie i swoich zainteresowaniach, 

odpowiadały na pytania jury oraz prezentowały swoje umiejętności 

taneczne przy piosence " Samba de Janeiro". Wyniki  konkursu ogłosił Adam Milczarek – prowadzący uroczystość. A 

oto wyniki konkursu:  drugą vicemiss 2016 została Kamila Wuda z Va, pierwszą wicemiss -  Amelia Ratajczak z  

IVa, a tytuł MISS SZKOŁY powędrował do JULII CIEŚLAK z  Vb.  

W przyszłym roku kolejne wybory i  przekazanie korony. To była świetna impreza i okazja do dobrej zabawy. 

                                                                                                                                      Julka Cieślak 

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

Niecodzienny wypad do Wrocławia 
20 kwietnia 2016 r. uczniowie klas szóstych polecieli na niezwykłą  wycieczkę do Europejskiej Stolicy 

Kultury – Wrocławia. Niezwykłą z uwagi na środki transportu; do Wrocławia samolotem, a z powrotem 

pociągiem pen dolino. 

Zbiórka odbyła się rano, przed godziną szóstą. Jednak mimo wczesnej 

pory nikt nie narzekał na niewyspanie. Wszyscy byliśmy bardzo 

podekscytowani zbliżającym się lotem do Wrocławia. 

Niecałą godzinę później dojechaliśmy na lotnisko w Modlinie. Po 

krótkiej odprawie i dłużącym się oczekiwaniu na start, wylecieliśmy do 

Wrocławia. Przez okna samolotu podziwialiśmy niesamowite widoki. Dla 

wielu osób był to pierwszy lot, co potęgowało ich doznania. Wszyscy 

przestraszyli się, kiedy samolot obrócił się niemal o 90 stopni, jednak - jak 

się okazało – było to tylko podejście do lądowania. Po 35-minutowej podróży bezpiecznie wylądowaliśmy we 

Wrocławiu. 

Zwiedzanie stolicy Śląska było dość krótkie i trochę w biegu ze względu na napięty plan wycieczki. Mimo to 

mogliśmy zobaczyć wrocławski rynek, zabytkowy ratusz, stare kamienice, pomnik Aleksandra Fredry, nowoczesną 

fontannę zbudowaną ze szklanych płyt i oczywiście dziesiątki figurek krasnali odlanych z brązu.  

Następnie odwiedziliśmy słynne wrocławskie ZOO, jedno z największych w Europie. Mieliśmy okazję 

zwiedzić wspaniałe Afrykarium, w którym podziwialiśmy niesamowity morski świat. Nad naszymi głowami 

przepływały wielkie płaszczki, żółwie morskie i dziesiątki gatunków ryb zamieszkujących rafy koralowe. Poza tym 

widzieliśmy też zwierzęta lądowe, m.in. żyrafy, słonie, zebry, wilki, niedźwiedzie brunatne, pawiany i leniwce. 

Wszyscy z rozbawieniem obserwowaliśmy parę całujących się małp  

Karmiliśmy też małe kozy i zrobiliśmy mnóstwo zdjęć. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w McDonald’s, 

gdzie zjedliśmy fastfoodowy obiad. Potem wsiedliśmy w superszybki 

pociąg Pendolino, który zawiózł nas do Warszawy. Przed godziną 20:00 

zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu. 

To była jedna z najlepszych szkolnych wycieczek, na jakich 

byliśmy. Z pewnością pozostanie  na długo w naszej pamięci.  

                                 Adam Milczarek i Karolina Włodarska z klasy VI B 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                          List do... 
W piątkowe popołudnie 22 kwietnia do naszej 

szkoły przybyli uczestnicy I Powiatowego 

Konkursu Literackiego „List do…” na 

uroczystość podsumowania listownych 

zmagań. Na konkurs wpłynęło 57 listów 

adresowanych do ulubionych bohaterów 

książek z 10 szkół podstawowych w powiecie 

sochaczewskim. 

 

Z  treści  listów płynie  optymistyczny obraz 

czytelnictwa. Widać, że wśród uczniów szkół 

podstawowych jest mnóstwo wiernych i zapalonych 

czytelników, dla których czytanie książek to 

cudowny sposób na nudę i ciekawa forma 

spędzania czasu, a bohaterowie literaccy to bliscy 

znajomi, przyjaciele, od których można się wiele nauczyć  

i czerpać inspiracje we własnym życiu. 

Po krótkim powitaniu przez organizatorki konkursu: panią Justynę Miziołek i panią Elżbietę Cieślak, wszystkich 

zebranych zaproszono do obejrzenia przedstawienia „Dziwny sen Hani”, w którym uczniowie  z koła teatralnego  

w zabawny sposób połączyli dwa światy: świat czytelników, często bezmyślnie niszczących książki oraz świat fantazji 

literackiej, bohaterów baśni i znanych lektur, dla których niszczenie książek staje się prawdziwą tragedią. 

Następnie uczniowie z koła dziennikarskiego  przeczytali fragmenty nagrodzonych listów, tj. zdobywczyni I 

miejsca – Zosi Garbacz z SP nr 4, II miejsca – Marysi Dybiec z SP nr 3 oraz listów Julii Simczuk z SP w Rybnie 

i Karoliny Baranowskiej z SP w Wyczółkach, które zajęły ex aequo  

III miejsce. 

Potem nastąpił najprzyjemniejszy moment 

programu, czyli wręczenie nagród  

i dyplomów wszystkim nagrodzonym  

i wyróżnionym, a także podziękowań 

pozostałym uczestnikom konkursu. 

Na zakończenie organizatorki podziękowały 

Radzie Rodziców przy naszej szkole za 

ufundowanie nagród i dyplomów, pani 

Katarzynie Milczarek za piękną dekorację, 

pani Martynie- sekretarce naszej szkoły, za 

pomoc w przygotowaniu nagród, dyplomów 

i podziękowań.  

Na uwagę zasługuje postaw3a szóstoklasistów, 

którzy nie tylko pomagali w zorganizowaniu konkursu, przygotowaniu sali, ale też opiekowali się gośćmi, służąc im 

radą i pomocą,  

Mamy nadzieję, że konkurs pod hasłem „List do…” wejdzie na stałe do tradycji naszej szkoły i przyczyni się do 

promocji naszej szkoły w powiecie sochaczewskim. (red.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ  

 

                                 WITAJ MAJOWA JUTRZENKO! 
6 maja w  naszej szkole odbyła się  akademia  

poświęcona  225 rocznicy uchwalenia  

Konstytucji 3 Maja.  

Uczniowie klasy VI b przypomnieli wszystkim 

wydarzenia, które miały miejsce po śmierci króla 

Jana III Sobieskiego. Chór szkolny zaprezentował 

zaś pieśni związane z tym świętem. Na zakończenie 

wszyscy obecni odśpiewali Rotę.  

Konstytucja 3 Maja była w tamtych  latach 

symbolem    wewnętrznych sił narodu, zdolnego do 

politycznego odrodzenia się, a przede wszystkim 

obroną przed kolejnym rozbiorem 

Rzeczypospolitej. Była to pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych , postępowa jak na owe 

czasy, ustawa systematyzująca ustrój. W dzisiejszych czasach, szczególnie pamiętajmy o naszej historii, o tamtych 

wydarzeniach, które zmieniły oblicze naszego kraju, ale niestety, nie zapobiegły kolejnemu rozbiorowi Polski. 

Apel przygotowany przez szóstoklasistów pod kierunkiem pani Agnieszki Domańskiej to świetna lekcja historii  

i okazja do budzenia naszej narodowej świadomości i uczuć patriotycznych. 

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

       Spadli z obłoków, by walczyć o wolność i pokój 
W związku z decyzją Sejmu, że rok 2016 został  ustanowiony Rokiem 

Cichociemnych, uczniowie klas piątych 13 maja wzięli udział w 

niecodziennej lekcji historii, odpowiadając na zaproszenie Szkoły 

Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie. Szlak  wyprawy 

przebiegał przez wioski: Załusków- Wszeliwy- Brzozów Stary. 
                               
Źródła historyczne podają, że w ramach akcji,, Jacket''  28 grudnia 1941 r. zrzucono 

grupę polskich spadochroniarzy na las koło wsi Wszeliwy. Skoczkowie podzielili się 

na dwie grupy. ,, Kotwicz'' z ,, Wanią'' i dwaj kurierzy po potyczce z załogą 

posterunku niemieckiego przebili się do Warszawy. ,,Orawa'' i ,,Amurat'' polegli 

podczas przekraczania granicy we wsi Brzozów Stary. 

Prowadząca tę lekcję, nauczycielka historii ze szkoły w Brzozowie, bardzo ciekawie 

opowiedziała nam dramatyczną  historię ludzi wyjątkowo oddanych Polsce.  

Przejechaliśmy kilkukilometrowy szlak, zobaczyliśmy w lesie miejsce zrzutu 

ekipy ,,Jacket'', miejsce pierwszego pochówku dowódcy grupy, Mariana 

Jureckiego ps. ,,Orawa'' i  Andrzeja Świątkowskiego ps.,, Amurat''.  

Zatrzymaliśmy się też na chwilę przed obeliskiem upamiętniającym poległych 

Cichociemnych, jak również odwiedziliśmy cmentarz, na którym po 

zakończeniu wojny,  dzięki pamięci miejscowej ludności, zostali pochowani 

bohaterowie. Na zakończenie naszej lekcji udaliśmy się do szkoły, w której 

znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona grupie polskich spadochroniarzy 

oraz wystawa pamiątek z tamtych czasów. 

Potem pojechaliśmy do Granicy, uroczego miejsca pośród zieleni Puszczy 

Kampinoskiej. Zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze z ciekawymi okazami 

ptaków i zwierząt zamieszkujących  puszczę, przemierzyliśmy ścieżkę 

dydaktyczną „Skrajem Puszczy”, byliśmy w skansenie, przeszliśmy wzdłuż 

Alei Trzeciego Tysiąclecia, gdzie rosną pamiątkowe dęby ku czci 

najwybitniejszych Polaków. 

Na zakończenie udaliśmy się na miejsce piknikowe, aby odpocząć po trudach zwiedzania.   Jedni z nas wybrali aktywny 

wypoczynek i grali w piłkę, inni leżakowali na kocach,  ale najliczniejsza grupa uczniów wzięła udział w koncercie piosenek 

harcerskich. Radości nie było końca, ale czas nieubłaganie mijał i trzeba było w końcu wrócić do Sochaczewa. Może kiedyś znów 

pójdziemy skrajem puszczy… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                              Sposób na nudę   

Hej! Na wstępie chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za to, że tak 

polubiliście mój „Sposób na nudę”. Dziś piszę dla Was po raz ostatni, ale mam wielką 

nadzieję, że rubryka pozostanie na łamach gazetki i znajdzie nowego redaktora  

A teraz przejdźmy do „Hitu!” 

Hit! 
Książka – „Dziennik cwaniaczka. Stara bieda” 

Wszyscy znajomi wiedzą, że moją ulubioną serią książek jest  

„Dziennik cwaniaczka” autorstwa Jeffa Kinney’a, choć tej pory jeszcze 

o niej nie pisałem. Dzisiaj polecam Wam najnowszą, dziesiątą część pt. 

„Stara bieda”. 

Głównym bohaterem jest Greg Heffley, który swoje (nie)codzienne życie 

opisuje w dzienniku. Tym razem główny bohater narazi się tacie, 

zalewając mieszkanie i rozbijając samochód oraz wyjedzie na okropny 

obóz, na którym powróci do dawnych czasów. Do tego wszystkiego do 

jego domu wprowadzi się dziadek, spędzający całe dnie na portalach   

randkowych w internecie. Oj, będzie się działo! 

Film – „Alicja po drugiej stronie lustra” 

Ostatnio na ekrany kin wszedł kolejny film o przygodach znanej 

Alicji. Niestety, nie miałem jeszcze okazji go zobaczyć, ale 

zapowiada się świetnie. Główna bohaterka po latach wraca 

do Krainy Czarów, aby pomóc Kapelusznikowi w opałach. Spotyka 

tam niestety Złą Królową, a Czas staje się jej wrogiem… 

PS. A po „Alicji…” czas na kolejną część serii „Kung Fu Panda” !  

Top 5 
W tym numerze przyjrzymy się utworom z tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji  

Moje ulubione to: 

1. Dami Im - Sound Of Silence (Australia) 

2. Sergey Lazarev - You Are The Only One (Rosja) 

3. Michał Szpak - Color Of Your Life (Polska)  

4. Jamala – 1944 (Ukraina) 

5. Freddie - Pioneer (Węgry) 

Nie daj się nudzie w wakacje! Zajrzyj do poprzednich 
„Sposobów na nudę”!   
Życzę Wam wszystkim cudownego letniego wypoczynku. 
                                                                                                        Adam Milczarek z klasy VIB 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKI 

W naszym cyklu „Bliskie spotkania” niecodzienny wywiad nagrodzony I miejscem na powiatowym 

konkursie  z okazji Tygodnia Bibliotek. Jest to rozmowa ze Stasiem Tarkowski, głównym bohaterem 

książki H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, którą napisała Karolina Zatorska z Va.  

 

- Dzień dobry, Stasiu! 

Wiem, że wróciłeś z 

długiej i pełnej 

niebezpiecznych 

przygód podróży. Jak 

się czujesz? 

- Jestem bardzo 

zmęczony, ale też 

szczęśliwy, bo 

wszystko się dobrze 

skończyło. Spałem już 

w prawdziwym łóżku z 

poduszką pod głową, 

no i zjadłem pyszny 

domowy obiad. Bardzo mi tego brakowało. 

- Wiesz, że dla nas, czytelników, dla których pościel, 

łóżko i ciepły obiad są czymś oczywistym, Twój 

entuzjazm wydaje się lekko przesadzony? 

- Domyślam się. Przed porwaniem myślałem tak jak Wy. 

Miałem właściwie wszystko i nie doceniałem zwyczajnych 

rzeczy. Teraz wszystko się zmieniło.  

- Czy czujesz się bohaterem? 

- Skądże! Przecież nie zrobiłem niczego wyjątkowego. Na 

moim miejscu każdy zachowałby się tak samo. 

- Jesteś bardzo skromny, ale jako czternastolatek 

wykazałeś nie lada odwagę. 

- Zrobiłem to, co musiałem, aby uratować siebie i Nel. 

- Czy bałeś się podczas podróży? 

- Oczywiście! Niejednokrotnie! Pierwszy raz poczułem 

strach zaraz po uprowadzeniu. Właściwie to bałem się 

szczególnie o Nel, która jest bardzo delikatna, a poza tym 

jako dziewczyna, właściwie jeszcze dziecko, miała mniejsze 

szanse na przeżycie niż ja. Bałem się, że nie zniesie trudów 

podróży i byłem przerażony, gdy zachorowała.                          

Gdyby nie chinina od Lindego, nie przeżyłaby.  

- Muszę Cię zapytać o najtrudniejsze chyba chwile 

podczas porwania, mianowicie o zabicie porywaczy… 

- Tak, wiem, że dla niektórych to mogło być szokujące, ale 

dla nas to była jedyna szansa  na uwolnienie się z rąk 

porywaczy. Zabiłem lwa, a potem Beduinów. Nie myśl, że 

dobrze się z tym czułem. Przez dłuższy czas dręczyło mnie 

sumienie, ale wtedy tłumaczyłem sobie, że oni nigdy nie 

wypuściliby nas żywych. Byli bezwzględni. Nie jestem z 

siebie dumny, ale nie miałem wyjścia. Gdyby chodziło tylko 

o mnie, ale była przecież Nel! 

- Bardzo Ci na niej zależało. 

- O, tak! Czułem się za nią odpowiedzialny. Była taka mała i 

niedoświadczona. Wiedziałem, że jej tata liczy na mnie. 

Poza tym byliśmy bardzo zżyci, wychowywaliśmy się 

razem, znaliśmy się. Nel mi ufała. 

- Czy ona naprawdę była tak uparta, że niczego nie 

mogłeś jej odmówić? 

- Naprawdę (westchnięcie). Dla niej uratowałem słonia z 

wąwozu, dla niej szedłem nocą po chininę, właściwie dla 

niej robiłem wszystko. 

- A czy zdarzyła się Wam jakaś historia, której nie 

znajdziemy w powieści? 

- O, to bardzo osobiste pytanie, ale dobrze, opowiem Ci 

jedną z przygód, której nie poznają czytelnicy. Tylko 

nikomu jej nie zdradź. 

- Dobrze, Stasiu, opowiadaj! 

- To się zdarzyło jeszcze przed uwolnieniem Kinga. 

Poruszaliśmy się wzdłuż Nilu, było bardzo gorąco i od czasu 

do czasu musieliśmy schłodzić się w rzece. Szczególnie Nel 

źle znosiła upały i zawsze to ona pierwsza biegła do wody. 

Tego dnia także, jak tylko zbliżyliśmy się do brzegu, 

ruszyła, by zanurzyć nogi. Ostrzegałem ją przed 

niebezpieczeństwem, ale sama wiesz, jaka potrafi być Nel. 

Kiedy moja mała przyjaciółka chlapała się wodą i radośnie 

podśpiewywała, ja zająłem się przygotowywaniem posiłku. 

Nagle usłyszałem pisk Nel, a później ujrzałem, jak powoli 

odpływa z nurtem rzeki na… hipopotamie. Zwierzęta te są 

znakomitymi pływakami i sprawiają wrażenie 

sympatycznych i przyjaznych, ale to tylko pozory. Gdy na 

przykład „ziewają”, odsłaniając swoje 

trzydziestocentymetrowe  zęby,  to nie jest wyraz znużenia, 

ale zniecierpliwienia. Rozumiesz więc, co musiałem czuć, 

widząc Nel na grzbiecie tego olbrzyma. Jednym susem 

wskoczyłem do rzeki, ale wiedziałem, że nie uratuję jej, 

tylko utonę. Nie miałem szans z hipopotamem. Prawie 

płakałem, wracając na brzeg, gdy nagle ujrzałem 

powracającego z wyprawy zwierzaka z roześmianą Nel. 

Przy brzegu lekko zeskoczyła z grzbietu hipopotama, 

podbiegła do mnie i ucałowała mnie jak gdyby nigdy nic. 

Uwierz mi, wcale się nie śmiałem. 

- Stasiu, to jest wspaniała przygoda! Cieszę się, że mi ją 

opowiedziałeś. Powiedz, proszę, jakie masz teraz plany? 

- Na razie całymi dniami wylegujemy się z Nel na plaży 

albo opowiadamy najbliższym nasze przygody. Ale tak 

naprawdę to cieszymy się wolnością i powrotem do rodziny. 

Nie mam planów na najbliższe dni, ale na pewno nie  

zamierzam ponownie dać się porwać. 

- Dziękuję Ci za rozmowę. Jesteś świetnym chłopakiem. 

Razem z Nel tworzycie wspaniały duet. Życzę Ci wielu 

ciekawych przeżyć, bo wydaje mi się, że to nie koniec 

Twoich przygód. 

- I ja tak myślę. 
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NASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDANASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDA  
 

                     Żegnaj szkoło!!! 
Chociaż do wakacji tuż, tuż i wszyscy się cieszą, ale dla 

szóstoklasistów  to dość trudny czas. Nie dość, że stres 

związany z wyborem gimnazjum, to przede wszystkim pierwsze 

wielkie rozstanie: ze szkołą, którą znało się od podszewki,  

z koleżankami i kolegami oraz z nauczycielami, których się 

lubiło lub nie, ale przynajmniej wiedziało, czego można się  

po nich spodziewać. Postanowiliśmy w naszej sondzie zapytać 

szóstoklasistów, co przede wszystkim będą pamiętać ze szkoły 

podstawowej i jakie mają plany na przyszłość. 

 

Ola Włodarska: Pamiętam  pewne zdarzenie z  pierwszej 

klasy. Malowaliśmy fasolki  i mieliśmy pokolorować je na 

fioletowo , ale tylko ja  pomalowałam je na  zielono. Do dziś 

pamiętam moją rozpacz  i wstyd, chociaż dziś się z tego 

śmieję.(…) Na pewno nie zapomnę też szkolnych dyskotek, 

balów karnawałowych Dni Rodziny czy Sportu. 

Te siedem lat minęło bardzo szybko, dziś mi żal,  

że odchodzę z mojej kochanej podstawówki.” 

 

Oskar Orlicki: „. Zawsze lubiłem w naszej szkole to, że 

nauczyciele  szli  na ugodę. Można się umówić na 

przeniesienie kartkówki lub terminu sprawdzianu. Dzięki 

temu w szkole panuje miła atmosfera. Jest duża oferta zajęć 

pozalekcyjnych .(…)  Uwielbiam, gdy są organizowane 

różne imprezy, apele czy dyskoteki. (…)W naszej szkole  

jest wysoki poziom nauki, dzięki czemu wychodzimy z niej 

z dużą wiedzą oraz licznymi nagrodami w konkursach na 

różnych szczeblach”.  

 Kacper Reczka:  „Kiedy przyszedłem z mamą pierwszy 

raz  do klasy zerowej, wydawało mi się , że szkoła jest 

ogromna.  Jednak szybko się zaaklimatyzowałem , 

zaprzyjaźniłem i nawet przeżyłem pierwszą miłość . W tych 

pierwszych dniach bardzo pomocna była moja pani 

Agnieszka , która okazała się  opiekuńcza  i wyrozumiała .  

W starszych klasach od nadmiaru nauki, ratował mnie sport, 

który uwielbiam i nasza wychowawczyni, pani Ola od wf-

u.Teraz widzę, że te  siedem lat w „Dwójce” przeleciało jak 

jeden dzień . Szkoda będzie się rozstawać ze szkołą , 

nauczycielami i oczywiście moją klasą VIa”.  

Inga Ert- Eberdt: „Najukochańszy mój przedmiot to język 

polski, nigdy na nim się nie nudziłam. Za to matematyka 

była dla mnie jak klątwa faraona.  Nigdy nie zapomnę pani 

Cieślak,  pani Domańskiej czy pani Winkler, która potrafiła 

nas rozbawić do łez. Nie zapomnę też lekcji polskiego  

w tym roku na prima aprilis, kiedy to nasza polonistka 

wkręciła całą klasę, że wygrała samochód w Radiu Zet.  

A teraz skupiam się na nauce, bo muszę mieć świadectwo  

z paskiem, aby dostać się do wymarzonego gimnazjum”. 

Adam Milczarek: „ 7 lat nauki w naszej szkole minęły 

bardzo szybko. Miło wspominam panią Soraję, która uczyła 

nas portugalskiego i wystawienie „Czerwonego Kapturka” 

w tym języku. Tak  naprawdę nikt nie wiedział, o co chodzi, 

ale zabawa była świetna. Pamiętam też uwagę, jaką 

dostałem w klasie pierwszej „ Książka nie służy do bicia”. 

Szkoda, że to już koniec. Mam nadzieję, że równie fajnie 

będzie w gimnazjum  Szopena, a potem może zostanę… 

dziennikarzem?” 

Julia Czarnecka: „W szkole miałam lepsze i gorsze chwile, 

ale w pamięci pozostaną tylko te dobre. Bardzo ceniłam 

moja wychowawczynię, panią Sylwię Trzeciak, która była 

zawsze sprawiedliwa i konsekwentna.  Lubiłam też panią 

Anię Nicewicz- Figat, której się trochę bałam,  zawsze 

głośno mówiła, ale potrafiła nauczyć.  Szkoda, że muszę 

odejść z tej szkoły”. 

Wiktoria Giersz: „ Jak ten czas szybko leci! Nigdy nie 

zapomnę szkolnych dyskotek, wygłupów chłopaków, 

klasowych wycieczek czy wyjazdów na zielone szkoły. 

Kocham naszą „Dwójkę” i każdemu ją polecam”. 

Karolina Włodarska: „ Nie zapomnę nigdy mojej ukochanej 

matematyczki i zarazem wychowawczyni, pani Joanny 

Papierowskiej. Ze śmiesznych zdarzeń pamiętam, jak w 

klasie piątej chłopaki ssali smoczki, co wyglądało jakby się 

cofnęli w rozwoju.” 

Ola Libera: „W szkole najbardziej lubiłam lekcje polskiego 

z panią Elą Cieślak, chociaż było na nich zawsze dużo 

pisania. Ale za to zdarzały się zabawne chwile jak te z 

wkrętem na prima aprilis. Z chłopakami w naszej klasie 

trudno było wytrzymać, bo czasami naprawdę przesadzali. 

A co w przyszłości? Idę do Gimnazjum nr 1 do klasy 

humanistyczno- teatralnej, to moje marzenie”. 

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

              WARTO PRZECZYTAĆ 

22 śmieszne opowiadania o kłótliwych bliźniakach oraz 22 zabawy, 

dzięki którym unikniecie nudy! 

Koniecznie przeczytajcie książkę pana Grzegorza Kasdepke pt. "Kuba 

i Buba czyli awantura do kwadratu"! 

Świetna lektura i znakomita zabawa! Kuba i Buba są bliźniakami - jedno 

jest chłopcem, a drugie dziewczynką. Rzecz w tym, że nie zawsze 

wiadomo, które jest które, bo Kuba zachowuje się czasem jak 

dziewczynka, a Buba - wręcz przeciwnie! Kuba i Buba czubią się non 

stop. W książce znajdziecie ciekawe przygody rodzeństwa, a oprócz tego 

świetne quizy, zagadki i zadania, a także wiele zabawnych, kolorowych 

ilustracji. Grzegorz Kasdepke jest autorem wielu książek dla dzieci,   

w tym wyróżnionej Nagrodą Literacką im. Kornela Makuszyńskiego 

Kacperiady. 

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

10 czerwca 2016 r.  o godz. 10.00 
Na boisku szkolnym naszej szkoły 

będziemy bić rekord czytania w 

jednym momencie! 
Celem akcji, której głównym organizatorem jest 

redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”,  

propagowanie i zachęcenie do czytania książek. Od lat 

rejestrowany jest systematyczny  spadek czytelnictwa 

wśród dorosłych Polaków (powyżej 15 roku życia) i 

wykorzystanie tej masowej akcji do poprawienia tego 

niepokojącego zjawiska. 

W akcji mogą wziąć udział nie tylko uczniowie naszej 

szkoły, ale rodzice, dziadkowie, sąsiedzi. Na czym ma 

polegać  to wydarzenie? Wszyscy chętni  o tej samej 

godzinie, czyli o 10.00 rozpoczną 10- minutowe 

czytanie swojej ulubionej książki. Akcja zostanie 

uwieczniona na zdjęciach i opublikowana w mediach. 

Chcemy nie tylko  udokumentować tę imprezę, pokazać 

frekwencję, ale przede wszystkim przypomnieć, że 

czytanie to świetna okazja do spotkania, dyskusji, czy 

oderwania się od rzeczywistości. 

…………………………………………………………………………………………………………………                                                                                  
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Dziś zapraszamy do lektury artykułów napisanych na Konkurs Młodych Dziennikarzy organizowany 

przez redakcję „Ziemi Sochaczewskiej”. 

                         Ja i moja szkolna gazetka 
  

 (…) Przygoda ze szkolną gazetką „Bez Tytułu” 

rozpoczęła się w czwartej klasie, kiedy to moje 

prace pojawiały się najczęściej w rubryce 

„Tę książkę warto przeczytać”. Pisałem między 

innymi o „Mikołajku” Rene Goscinnego, „Hani 

Humorek” Megan McDonald i „Dynastii Miziołków” 

autorstwa Joanny Olech. Bardzo podobała mi się ta 

rola i do tej pory chętnie piszę recenzje interesujących 

lektur czy filmów. 

Poza tym na łamach gazetki często ukazywały się inne 

moje artykuły, na przykład świąteczny wywiad z 

Rudolfem Czerwononosym czy wiersze publikowane 

w „Kąciku poetyckim”. Pamiętam dni, kiedy koleżanki 

ze starszych klas sprzedawały na szkolnym korytarzu 

gazetkę. Zwykle miałem małą tremę, czy czytelnikom 

spodoba się to, co napisałem. A potem zawsze 

cieszyłem się z sukcesu mojej pracy   

Na pierwszym spotkaniu Koła Dziennikarskiego w 

piątej klasie pani Elżbieta Cieślak, będąca opiekunem i 

redaktorem naczelnym gazetki „Bez Tytułu”, poprosiła 

wszystkich, abyśmy wymyślili i zapisali na kartkach 

nasze pomysły na „odświeżenie” szkolnego pisemka. 

Po chwili namysłu wpisałem: 1. „Hit!” – rubryka o 

ciekawych nowościach, na przykład książkach, 

filmach czy grach, oraz 2. „Top 5” - lista przebojów. 

Moje pomysły bardzo się wszystkim spodobały i w ten 

sposób powstał znany i lubiany przez uczniów 

„Sposób na nudę”, którego redaktorem jestem do dziś. 

 Gdy zaczynałem swoją pracę w szkolnej 

redakcji, gazetkę rozprowadzały koleżanki ze 

starszych klas. Jednak w piątej klasie, kiedy to my 

staliśmy się „najstarszymi” redaktorami, ten 

zaszczytny obowiązek przypadł naszemu zespołowi. 

Pamiętam to podekscytowanie i wyczekiwanie na 

dzień ukazania się gazetki.  

 W tym roku tak naprawdę niewiele się 

zmieniło – gazetka „Bez Tytułu” nadal jest ulubionym 

pismem wszystkich uczniów w szkole, 

a w szczególności – członków redakcji. Co dwa 

miesiące ktoś z nas rozprowadza gazetkę, która – nie 

chwaląc się – rozchodzi się jak świeże bułeczki. Ja 

nadal prowadzę swój autorski kącik -  „Sposób na 

nudę”, który – jak pokazała ankieta opublikowana w 

jednym z numerów gazetki – znalazł się na drugim 

miejscu wśród najchętniej czytanych stałych rubryk 

naszego pisemka.  

Na jego łamach, w rubryce „Hit!” przedstawiam różne 

interesujące nowości. Najczęściej piszę o ciekawych 

książkach.(…) Dużo miejsca poświęcam również 

filmom (…), pisałem też o popularnych wśród moich 

rówieśników grach komputerowych, z których 

najbardziej lubię serię „The Sims”. 

Jednak mimo sukcesu „Sposobu na nudę” nigdy nie 

zapominam o innych ciekawych tematach i często 

piszę różne artykuły, np. „Jaki będzie nasz świat za 

100 lat?”, „List do Mamy” oraz te bardziej poważne, 

jak apel o zorganizowanie pomocy dla bezdomnych 

zwierząt czy list do Burmistrza miasta Sochaczew z 

prośbą o dofinansowanie budowy nowej sali 

gimnastycznej w naszej szkole. Na łamach gazetki 

ukazały się także dwa wywiady ze mną - pierwszy, 

gdy zostałem wiceprzewodniczącym Rady Samorządu 

Uczniowskiego, a drugi po zdobyciu przeze mnie 

tytułu Laureata Kuratoryjnego Konkursu Języka 

Polskiego. 

 Bardzo lubię moją pracę redaktora gazetki 

szkolnej „Bez Tytułu”. Dała mi ona wiele radości 

i satysfakcji. Jestem pewien, że w nowym roku 

szkolnym, który rozpocznę już w gimnazjum, także 

zaangażuję się w pisanie najróżniejszych artykułów. 

Kto wie, może w przyszłości zostanę dziennikarzem?

                                                                                                                              Adam Milczarek z klasy VI B 
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                                                             Nie damy się oszukać 

1 kwietnia  to niezwykły dzień, prima aprilis, żarty, wkręty. Byliśmy jednak pewni, że nikomu nie damy się oszukać. Pamiętamy 

zresztą, jak w ubiegłym roku polonistka z groźną miną zmusiła nas do pisania nieoczekiwanej kartkówki. Byliśmy wściekli, ale 

cóż, z nauczycielem nie wygrasz. Kiedy załamani  oddawaliśmy prace, nasza pani ze śmiechem wrzuciła kartki do kosza, 

krzycząc: „Prima aprilis!”       

W tym roku będziemy ostrożniejsi,  znamy te numery! 

Szczególnie uważaliśmy na języku polskim, pamiętając 

ubiegłoroczny podstęp pani.  Lekcja  zaczęła się prawie 

normalnie. Tylko Filip, trochę nieudolnie, udawał zawał 

serca i  jęcząc, leżał pod ławką. Niestety, pani  nie dała się 

nabrać na jego stękanie  i ku naszemu rozczarowaniu, 

rozpoczęła się zwykła lekcja.  

Nagle komuś zadzwonił telefon. Jęknęliśmy z oburzeniem, 

bo używanie telefonów komórkowych w naszej szkole jest 

zabronione!  Okazało się, że to telefon naszej polonistki,  

która go odebrała. Jaki zły przykład nam daje.  Obserwując 

naszą panią, powoli w klasie zapadała cisza. Z kontekstu 

rozmowy wynikało, że dzwoni do niej Radio Zet. Pani 

potwierdziła, że  wysłała esemesa. Coraz bardziej 

zdenerwowana,  kiwała głową,  i  powtarzała: „ Tak, dobrze, 

o Boże! To niemożliwe! Nie wierzę! Mercedesa? Boże, ja 

nigdy nic nie wygrałam! To jakiś żart!”.  

Teraz cała klasa wyczekiwała dalszego rozwoju wypadków. 

Kiedy pani odłożyła słuchawkę, padła na krzesło i zaczęła 

nieskładnie opowiadać o wysłanym esemesie do Radia Zet  i 

o informacji, że właśnie wygrała mercedesa, a potem 

puściły jej nerwy i… strasznie się rozpłakała. Najpierw 

Bartek z Filipem podbiegli  do niej i zaczęli ją pocieszać, a 

nawet głaskać po wstrząsanych szlochem plecach. Za chwilę 

wokół pani zgromadziła się cala klasa i wszyscy mówili, że 

nie trzeba się martwić wygraną, ale cieszyć. Ktoś  podał 

chusteczkę, pani wytarła rozmazany makijaż i kazała nam 

wrócić do ławek, ale powiedziała, że z tego wszystkiego nie 

jest w stanie prowadzić lekcji. Zapisaliśmy więc tylko temat, 

a potem wspólnie z panią zastanawialiśmy się, jaki  model  

tego mercedesa, ile jest wart i w jaki sposób  go odbierze. 

Pani powiedziała, że to my przynieśliśmy jej szczęście i 

dlatego, jak już odbierze ten samochód, to każdego z nas 

nim przewiezie po mieście. Ustalaliśmy, kto z kim będzie 

jechał, nawet co niektórzy podobierali się po trzy osoby. 

Zazdrościliśmy trochę naszej polonistce, ale wszyscy się 

cieszyliśmy, że chociaż jej się udało.  W końcu nigdy 

jeszcze nie widzieliśmy kogoś, kto wygrał tak pokaźną 

nagrodę. Pani jeszcze raz podziękowała nam za szczęście, 

jakie jej przynieśliśmy, w końcu zadzwonił dzwonek na 

przerwę. Z niechęcią pakowaliśmy książki, kiedy nagle  

usłyszeliśmy triumfalny okrzyk naszej polonistki: PRIMA 

APRILIS!  

No nie, znowu daliśmy się podpuścić! A przecież byliśmy 

dziś tacy ostrożni! Tak, tak… daliśmy się oszukać, ale akcja 

była pierwsza klasa!  Cieszymy się bardzo, że w naszej 

szkole są tacy fajni nauczyciele z poczuciem humoru.  

Tę lekcję zapamiętamy na długo… 

                                                                                                                              Gabrysia Bombrych i Milena Skorupa z VIa 

      Nasza gazetka 

Zacznę  od tego, czym jest gazetka ,,BEZ TYTUŁU". Jest 

to pisemko uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 

Konopnickiej w Sochaczewie, która powstała, jak mówi jej 

opiekunka, pani Elżbieta Cieślak, w 1993 roku! Ma więc 23 

lata i od zawsze cieszyła się wielką popularnością wśród 

uczniów naszej szkoły. Ukazuje się mniej więcej  pięć razy 

w roku szkolnym.  

Zawarte są w niej ciekawe wydarzenia z życia szkoły, a 

także ekscytujące historie z życia uczniów, próbki ich 

literackiej twórczości czy „Humor szkolnych zeszytów”, 

który od zawsze jest najpopularniejszą rubryką, bo można 

znaleźć swój tekst, wcale się tego nie spodziewając. Do 

każdego wydania dodawane są  różne gadżety. Pismo 

kosztuje mniej niż paczka gum do żucia, czyli jeden złoty, a 

uczniowie bardzo chętnie je kupują. Myślę, że gdyby 

kosztowała więcej i tak znikałaby jak świeże bułeczki. 

Uczniowie bardzo lubią „Kupony na niepytanie" dołączane 

do każdej gazetki, które przydają się w ekstremalnych 

sytuacjach na lekcjach,. (…)  

Ale przenieśmy się na chwilę do życia dziennikarza tej 

gazetki... Jak łatwo się domyśleć, jestem jednym z jej 

redaktorów. I bardzo się z tego cieszę! Wszyscy redaktorzy 

zbierają się raz w tygodniu na kółku dziennikarskim i 

wymyślają, jak będzie wyglądać następne jej wydanie. 

Rozdzielamy między sobą tematy, szukamy pomysłów na 

przyciągnięcie czytelników. Czasem piszemy artykuły 

wspólnie. Nigdy niczego nie ściągamy z Internetu, bo 

piszemy o tym co tu i o nas! Bardzo się cieszymy, gdy 

słyszymy dobrej opinie o naszej gazetce. Jesteśmy dumni, że 

ją tworzymy. 

Ale bycie redaktorem to nie tylko pisanie artykułów i 

tworzenie gazetki. To także wspaniała zabawa! Na kółku 

często bawimy się w ciekawe zabawy, przygotowujemy się 

do konkursów szkolnych, przygotowujemy przedstawienia 

czy akcje promujące naszą gazetkę. Miło jest wiedzieć, że 

inni uczniowie doceniają naszą ciężką pracę, włożoną w to, 

aby wiedzieli wszystko o naszej szkole. Lubimy też dzielić 

się naszym pismem z uczniami innych szkół. To bardzo 

interesujące porównywać naszą gazetkę z innymi, 

podpatrywać ciekawe pomysły i z ulgą stwierdzać, że 

jednak nasza jest najlepsza!(…) Jestem dumny, że należę do 

grona redaktorów „Bez Tytułu”. Oskar Orlick
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             Kącik poetycki 
 Maj to nie tylko najpiękniejszy miesiąc w roku, ale też taki,  

w którym SA bardzo ważne święta, jednym z nich jest Dzień 

Matki, który świętujemy 26 maja. Z tej okazji prezentujemy 

wiersze dla mam, które wyszły spod pióra szóstoklasistów. 

Miłej lektury! 
 
 
 
 

 

Dla Mamy 

Mamusiu,  

Wiem, to  dla mnie tak męczysz się i trudzisz, 

Gdy o poranku z uśmiechem mnie budzisz. 

Ciężko dla mnie pracujesz, 

W dzień, a nawet w nocy, 

Nie odmawiasz mi nigdy swej pomocy. 

Kocham Cię i dziękuję za wszystko,  

a przede wszystkim za to, 

że jesteś przy mnie zawsze  blisko.  

                                Ola Włodarska  

 

Mama  

Moja mama jest jak gwiazda.  

Piękna, modna i kochana. 

Moja mama jest genialna. 

Zdolna, mądra, uśmiechnięta. 

Mama to księżniczka z mojej bajki.  

Zawsze  pocieszy i przytuli,  

bo najlepsza jest na świecie. 

                              Wiktoria Giersz  

 

 

 

Moja Mama 

Tak niedawno mnie rodziłaś.   

Przy łóżeczku moim byłaś. 

Do uszka czułe słówka mi mówiłaś. 

Jak płakałam, to tuliłaś. 

Kiedy zmarzłam, grzałaś moje rączki. 

Jak byłam, głodna to karmiłaś. 

Moja kochana Mamusiu, to dla Ciebie ten wierszyk. 

Dla Ciebie słońce gorące i chmury płynące. 

Dla Ciebie tęcza na niebie i lekki wietrzyk. 

Mym całym serduszkiem  

Życzę, Ci, Mamo zdrowia i uśmiechu. 

                                        Marta Anasiak 

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

 

 

Jasiu przychodzi do domu i chwali się przed mamą, że 

dostał piątkę. 

- Mamo, dostałem w szkole piątkę! 

- Naprawdę, Jasiu? 

-Tak. Dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę z 

polskiego! 
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           Humor zeszytów szkolnych 

Dziś zapraszamy do lektury śmiesznych zdań z wypracowań klas 

piątych i szóstych. Szóstoklasiści wypowiadają się, dlaczego warto 

przeczytać książkę Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”, 

a uczniowie klas piątych dziękują w listach swoim mamom za trud 

wychowania. 

- Moją recenzją książki Kornela Makuszyńskiego jest „Szatan z siódmej 

klasy”. 

- Adaś był odważny i godny poleceń. 

-Osoby drugoplanowe to profesor Gąsowski i ksiądz Popiełuszko. 

- Książka ma rodzaj detektywistyczny i jest pisana prozą. 

- Główny bohater ma sporo przygód, co kiełkuje adrenaliną. 

- Jest w niej wiele przygód, które podsycają akcję powieści. 

- Polecam tę książkę 3,4, 5- latkom, a także 13,15- latkom, 30- latkom, 60- latkom, 70- latkom, 80-latkom, a 

nawet 102- latkom. Jest dla każdego. 

- „Szatan…” to powieść detektywistyczna, w której główną rolę gra Adaś Cisowski. 

- Powieść jest bardzo miła dla czytelnika. 

- Malarz ukradł rękojeść księdza Koszyczka, która była pisana starą francuszczyzną. 

- Książka ta jest powieścią przygodowo- artystyczną. 

- Stwierdziłam, że napiszę, co się dziś działo ze świadomością, że i tak nikt tego nie przeczyta. 

- Jak zobaczyłam Adasia, skoczyłam mu na ramiona. 

A teraz z listów piątoklasistów do mam. 

- Nie mam własnych dzieci, więc nie wiem, jakie to uczucie martwić się o swoje pociechy. 

- Chcę Ci podziękować za nerwy, jakie włożyłaś w moje wychowanie. 

- Dziękuję Ci za trud, jaki włożyłaś w moje wychowanie, bo kiedyś traktowałam to jak zwykłe brednie. 

- Gdyby nie Ty, zapomniałabym własnej głowy z przystanku autobusowego. 

- Nie wiem, co by było, gdyby Cię nie było. 

I jeszcze z wypracowań na podstawie książki „Tajemniczy ogród”.  

 

- Mary miała kapryśną twarz i zachowywała się kapryśnie. 

- Mary w Anglii zobaczyła pierwszy raz jakiegokolwiek 

człowieka. 

- Jej rodzice zmarli na chorelę. 

- Mary miała bladą cerę i mętne włosy. 

- Jej rodzice zachorowali na cholerę (chorobę). 
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