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                             OD REDAKCJI 

Witamy w nowym semestrze! Choć czas feriowej laby 

minął, to mimo wszystko cieszymy się, bo do wakacji 

zostały tylko cztery miesiące i to najprzyjemniejsze, bo 

wiosenne. Wystarczy tylko przywitać wreszcie tę wiosnę, a 

czas zleci bardzo szybko, ale i pracowicie. Nie martwcie się 

jednak, po drodze czeka nas wiele dni bez nauki, np. czas 

rekolekcji wielkopostnych, przerwa  świąteczna, majowy 

weekend, Święto Szkoły, Dzień Dziecka czy Dzień Sportu, 

no i odejmijcie sobie jeszcze wszystkie soboty i niedziele, a 

zobaczycie, że do wakacji bardzo, bardzo blisko. Ponadto 

staniemy się lepszymi dzięki  akcji „Warto być dobrym”. 

Tymczasem z ulgą oddychamy po lutowym ataku zimy.  

Byle do wiosny!!!       

                                  Redakcja 
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                     Był taki bal… 
Choć pierwszy lutego był wyjątkowo zimny, to 

w naszej szkole panowała bardzo gorąca 

atmosfera. Tego dnia odbył się długo 

oczekiwany bal karnawałowy, zorganizowany 

przez Radę Rodziców we współpracy z 

uczniami z Samorządu Szkolnego, którzy 

opracowali program zabawy, listę hitów i 

konkursów.  

W rolę didżeja wcielił się  jeden z rodziców, który 

realizował nasze karnawałowe marzenia i prowadził 

zabawne konkurencje z nagrodami.  

Obowiązkowym  wstępem na bal było przebranie. 

W szkole zaroiło się od barwnych bajkowych 

postaci: klownów, królewien, wilkołaków czy 

ponętnych dziewczyn, w które wcielili się chłopcy. 

Nie do poznania byli też nauczyciele. Wśród nich 

spotkaliśmy władczą Kleopatrę , dostojną królową 

czy niesforną diablicę w asyście postawnego 

kowboja.  

Rada Rodziców zadbała też o uczniowskie 

podniebienie. W myśl zdrowego odżywiania zrezygnowano w tym roku ze słodkiego poczęstunku na rzecz 

kolorowych, pysznych kanapek z ogórkiem, pomidorem i sałatą, które uczniowie  samodzielnie 

przygotowywali w klasach wraz z wychowawcami i rodzicami. 

Tegoroczny  bal karnawałowy należał do bardzo udanych, szkoda tylko, że na następny trzeba czekać cały 

rok! 

                                                       Redakcja „Bez Tytułu” 
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Najlepsi w zbiórce makulatury 
Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w 

zbiórce makulatury. Rozstrzygnięcie IX edycji 

„Konkursu  zbiórki makulatury i puszek 

aluminiowych” odbyło się w Starostwie 

Powiatowym w Sochaczewie 12 stycznia.  

Spośród uczestników konkursu z naszej szkoły  

wyróżnienie otrzymali: Rafał Stankowski , Wiktor 

Kłos i Kinga Tonderska z klasy IIa. 

 

Orkiestra zagrała 
W tym roku odbył się już XX Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której 

kolejny raz braliśmy czynny udział. 

Priorytetem w tegorocznej zbiórce jest 

noworodki urodzone przed czasem, czyli 

wcześniaki oraz zdrowie ciężarnych mam 

chorych na cukrzycę.  
W naszej szkole na WOŚP zbierali członkowie 

Samorządu Szkolnego, którzy za skromne datki z 

uczniowskiej kieszeni rozdawali orkiestrowe 

serduszka.  

Mamy nadzieję, że takich osób jak pan Jurek 

Owsiak, założyciel orkiestry i jej dyrygent, będzie 

więcej. 

                                                                                                          

Nasi u prezydenta 
Uczniowie klas czwartych wraz z 

wychowawczyniami 1 marca odwiedzili Pałac 

Prezydencki, w którym urzęduje prezydent RP, 

pan Bronisław Komorowski. Mogliśmy zobaczyć 

piękne wnętrza pałacu, zapoznać się z tajnikami 

pracy pana prezydenta oraz jego 

współpracowników. 

Kolejnym punktem wycieczki było obejrzenie 

sztuki „Tajemniczy ogród” w Teatrze Rampa”. 

Mimo typowej przedwiosennej pogody, 

wycieczka była bardzo udana. 

 

Mistrzowie ortografii 
Mamy za sobą szkolny etap Konkursu 

Ortograficznego, który, jak co roku, cieszy się 

duzym zainteresowaniem wśród uczniów. 

Najlepsi w ortograficznych zmaganiach, którzy 

będą reprezentować naszą szkołę w konkursie 

miejskim są: 

-z klas czwartych Paulina Targaszewska, 

Marcin Hutorowicz oraz Damian Trusiński 

- z klas piątych i szóstych- Zuzanna Sobczak, 

Martyna Blus i Daria Dudek. 

 

Konkursy, konkursy 
Wiosna to czas 

konkursów. 

Każdy, kto chce 

się wykazać w 

jakiejś ulubionej 

dziedzinie ma na 

to ogromną 

szansę. W 

połowie marca 

odbędą się 

eliminacje 

szkolne XXXII 

Małego Konkursu Recytatorskiego. 

Przyszli dziennikarze już teraz mogą 

przygotowywać się do konkursów 

dziennikarskich na najciekawszy artykuł. 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

zaprasza na konkurs plastyczno- literacki 

„Internet- mój przyjaciel czy wróg” 

Szkoła Podstawowa nr 4 zaprasza chętnych do 

konkursu wiedzowego o Januszu Korczaku, w 

związku z obchodami roku korczakowskiego. 

Ponadto pasjonaci przyrody i matematyki mogą 

wziąć udział w corocznym miejskim konkursie 

matematyczno- przyrodniczym.  

Bliższych informacji o konkursach udzielają 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 
 

Karolina, Wiktoria, Aneta z kl. VI a

 

 



 

                                               Bliskie spotkania 
W naszym cyklu rozmawiamy z Panią 

Beatą Maciejewską, kierownikiem 

szkolnej świetlicy. Pani Beata jest również 

koordynatorem szkolnej akcji programu 

„Warto być dobrym”. 
 

 

-Skąd dowiedziała się Pani o tym programie? 

-W grudniu 2011 roku byłam uczestnikiem I Ogólnopolskiego 

Kongresu Edukacyjnego zorganizowanego w Warszawie przez 

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. Właśnie podczas tego 

spotkania usłyszałam, że istnieje możliwość zgłaszania swoich 

szkół do akcji „Warto być dobrym”. Nie ukrywam, że bardzo 

spodobał mi się tytuł tej akcji. Po bliższym zapoznaniu się z 

warunkami tego konkursu, stwierdziłam, że dzieciaki z mojej 

szkoły świetnie wykażą się w działaniach konkursowych. Tym 

bardziej, że większość uczniów, z którymi spotykam się na co 

dzień, już spełnia wszystkie wymogi tej akcji. 

-Jaki jest cel tego programu? 

-Celem akcji jest pokazanie dzieciom, że być dobrym to nie wstyd i 

słabość, a wręcz przeciwnie – to duma i siła, a czasami 

bohaterstwo. Chciałabym, żeby dzięki tej akcji w mojej szkole 

zaczęło być modne dobro i żeby wszyscy uświadomili sobie, że 

warto być dobrym i warto zarażać nim innych – nawet starszych. 

-Jakie są jego założenia? 

-Głównym elementem akcji „Warto być dobrym” jest konkurs 

skierowany do uczniów podstawówek (ale także gimnazjum i 

liceum), który każda placówka będzie prowadziła samodzielnie na 

podstawie tych samych zasad i z taką samą nagrodą główną – 

rowerem górskim (takim, jaki wisi na ścianie na dolnym korytarzu 

w naszej szkole). 

-Kto i w jaki sposób może wziąć w nim udział? 

-Udział w konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły, 

który wypełnił (wraz z rodzicami) deklarację uczestnika. 

Deklaracja musi być przekazana wychowawcy lub mnie, a uczeń 

przystępuje do wykonywania dobrych uczynków. 

 -Na czym polega realizacja zadań? 

-Realizacja zadań przez dzieci może być dowolna, ale musi 

odbywać się w trzech tzw. obszarach: 

 JA I BLIŹNI (pomoc drugiemu człowiekowi),JA I SPOŁECZNOŚĆ 

(zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność 

lokalną),JA I ŚWIAT ( działania globalne na rzecz np. ochrony 

środowiska, zwierząt, praw człowieka). 

Uczestnik konkursu powinien wykazać się realizacją co najmniej 

po jednym dobrym działaniu w każdym z tych obszarów i w swoim 

„dzienniczku Dobrych Uczynków” i krótko je opisać. 

-W jaki sposób będą wyłaniani zwycięzcy z poszczególnych 

klas? 

Każda klasa uczestniczy w konkursie. Liczba uczestników może 

być dowolna, ale chciałabym, aby każdy uczeń spróbował swoich 

sił w naszej akcji CZYNIENIA DOBRA. W czerwcu, w każdej klasie, 

zostanie przeprowadzona DEBATA, podczas której uczestnicy 

konkursu przedstawią na forum klasy swoje osiągnięcia i działania 

w każdym z trzech obszarów. To uczniowie w klasie zdecydują, 

kto ich zdaniem najlepiej zrealizował swoje zadania – wyłonią tym 

samym reprezentanta klasy. 

 

 

-Co jest nagrodą główną i kto może ją wygrać? 

-Reprezentanci poszczególnych klas biorą udział w losowaniu 

nagrody głównej – roweru. Potrzebne będzie też trochę szczęścia.  

-Jakie korzyści dla szkoły płyną z tego programu? 

-Największą korzyścią dla szkoły jest to, że czynnie uczestniczymy 

w największej w Polsce kampanii czynienia dobra. Ważne jest 

również to, że wszyscy uczestnicy, którzy wywiążą się z zadań, 

zostaną członkami OKI Klubu (OKI – to taki fajny gość, niedługo 

wiadomości o nim przeczytacie na dolnym korytarzu). Klub ten to 

miejsce dla dzieci i młodzieży, którzy mogą być przykładem dla 

innych. Dla szkół, które uczestniczą w tej akcji przewidziane są 

inne atrakcje. Nasza szkoła otrzymała już zestaw multimediów - 

:Akademia Umysłu” (znajduje się w bibliotece), z których będzie 

można korzystać i ćwiczyć pamięć, koncentrację i szybkie 

czytanie. Dla najbardziej zaangażowanych szkół przewidziane są 

także nagrody pieniężne, które w całości mogą być wykorzystane 

na realizacje pomysłów dzieci.  

-Ile czasu trwa program i kiedy będzie rozstrzygnięcie 

konkursu? 

-Nasza akcja będzie trwała do końca maja, a rozstrzygnięta 

zostanie w czerwcu.  

-Jakie ma Pani plany na przyszłość? 

-Co do moich planów…? No cóż, to jest bardzo ciekawe pytanie, 

muszę się nad nim zastanowić, ale chyba skupię się na 

promowaniu działań świetlicowych na terenie naszego miasta.  

-Co ciekawego będzie się działo w najbliższym czasie w 

szkolnej świetlicy?  

-Z pewnością w naszej świetlicy już dzieje się bardzo dużo. Pani 

Kasia pracuje z zuchami, pani Małgosia podsuwa dzieciakom 

bardzo ciekawe pomysły na nudę, pan Tomek i pan Daniel starają 

się wycisnąć siódme poty na czołach dzieciaków (prowadzą gry i 

zabawy sportowe), a wszyscy czasem bawimy się w sali zabaw z 

naszymi najmłodszymi.  

Obecnie przygotowujemy się do obchodów Święta Szkoły i 

realizacji działań, które przybliżą świetliczakom postać patronki 

szkoły – Marii Konopnickiej. 

Zapraszam do odwiedzin świetlicy. Chętnie pomogę wszystkim, 

którzy chcą BYĆ DOBRYMI.  

-Do zobaczenia, dziękuję za udzielenie wywiadu. 

      

    Wojtek 



 

Walentynki  
 

Walentynki to Święto Zakochanych, które obchodzimy  

14 lutego. Tego dnia ludzie wysyłają do ukochanych 

„walentynkę” – kartki z wierszem albo wyznaniem 

miłosnym. Niekiedy obdarzają się upominkami. Walentynki to święto 

wszystkich zakochanych, zarówno tych którzy są zakochani, jak i tych 

którzy są nieśmiali i obawiają się wyznać swoje uczucie. To szczególny 

dzień, na który warto starannie przygotować coś wyjątkowego. Chociaż 

Dzień Zakochanych mamy już za sobą, ta strona pozwoli Wam poczuć 

jego atmosferę.                                                                                                                                                                                                        

Patrycja Włodarska kl.Vc                                                                               

Walentynkowe życzenia 
  
Z okazji Walentynek  na korytarzach naszej szkoły zebraliśmy od 
uczniów życzenia i pozdrowienia walentynkowe . Oto one :  
-Dla wszystkich  chłopaków z klasy 6 a :) :*** xD.  
- Dużo miłości dla klas \/.  
-Do najwspanialszej dziewczyny w szkole: Twe piękne włosy 
doprowadzają mnie do euforii -dla Ani Sokołowskiej.  
-Kocham  cię Szkiełko . Bądźmy razem aż do śmierci-Daria 
-Od Adama Frankowskiego dla Oliwi Zawadzkiej -Kocham cię ! Żyj długo 

i szczęśliwie.  
-Wszystkiego pięknego dla Rycha-Zbycha  
- Jesteś piękny i miły. Kocham cię, a Twoje imię to Piotrek Baszczyc. Andżelika z 5 b 
-Kocham cię Dawid - od K.M  
-Wszystkiego najlepszego dla par w naszej szkole! Żeby szczęście było z Wami przez całe życie. 
-Dla ukochanego Bartusia z 5 c - od anonima. 
- Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin oraz sukcesów w sporcie -dla Ani Sobieraj życzą Daria 
i Ola 
- Dla Mateusza Sz.- I love You ! -Marta P.  

-Wszystkiego najlepszego dla Rycha od Ani Sokołowskiej  ♥ 
- Wszystkiego najlepszego dla najpiękniejszej dziewczyny w 

szkole , Twoje oczy i Twój uśmiech to boskie połączenie. 
- Dla Klaudii C. z 5 c- od anonima.  
-Kocham Cię, kochanie moje, to miłość i ja to wiem -od Konrada 
W. dla Martusi P. 
-Jak kwiat piękna, jak motyl zgrabna, imię Twe to Andżelika, od 
zawsze mnie zachwyca. Już tyle lat znamy się i wyznam Ci, że 
szczerze lubię Cię dziewczyno z 5 b- P. 
-Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek dla Klaudii C. z 5 c -wielbiciel z 5 
-Dla wszystkich chłopaków z naszej szkoły- dziewczyny. 
-Dla ukochanej Wiktorii F.- jesteś piękna jak Twoje oczy, codziennie mi się śnisz. 
-Do Ani S. -Twoja uroda mnie powala, Twoje oczy pełne blasku, wszystkiego najlepszego dla 
mojej walentynki - Wielbiciel . 
-Dużo miłości, szczęścia i radości dla Wiktorii S. -cichy wielbiciel. 

-Dla wszystkich chłopaków i dziewczyn- wszystkiego najlepszego, życzy uczeń 
klasy 6a, Bartek Krawczyk. 
 

I to już koniec pozdrowień , mamy nadzieję , że chociaż kilka osób się 
uśmiechnęło . Życzymy wszystkim udanych walentynek . Klaudia i Patrycja. :)                   



 

Zdarzyło się… 

WITAM! Tu redaktor gazetki szkolnej ,, Bez Tytułu”- Igor Wojtachnik 

W  tym wydaniu zamieszczam opowiadanie o Zombi SS. 

Jeśli masz 10 lub mniej lat, lepiej tego nie czytaj !!! 

31 listopada 1939r.- 

oOddziały niemieckie 

przejęły małą wieś 

Rybno. Natknęli się na silny opór mieszkańców , lecz i tak 

dali sobie radę .Tamtejsi mieszkańcy opowiadali o Zombi , 

które nawiedzało  żołnierskie okopy. 

22 grudnia-Rozmowa dowódcy sił niemieckich Panzer II z 

Dowódcą sił obrońców  Rybna: 

Hans –Witaj dowódco od siedmiu boleści , cha,c ha !  

Jan- dzie ..dzień dobry, panie majorze.  

H.- Słyszałem coś o zombi , podobno ty wiesz więcej, 

prawda to ?  

J. -Tak, opowiadać ?  

H. -Oczywiście , słuchamy. 

J. -Więc to było około 2 dni temu… zaatakował nas mały 

oddział niemiecki , a dokładniej  SS. 

H. - I co dalej ?  

J. -Oczywiście daliśmy im radę, ale wczoraj nasz patrol 

zobaczył z daleka Niemców, którzy zaczęli strzelać, Ale na 

darmo! Cco jednego Niemca skosili*, to zaraz wstawał. Nasi 

żołnierze momentalnie wyskoczyli z okopu i pognali w 

stronę dowodzenia. 

H. -Zaczynam wątpić , mów szybciej! 

J. - Tak jest. W punkcie dowodzenia nikt im nie uwierzył . 

Później dogadali się z dowódcą czołgu T -34, jedynego w 

naszym oddziale . Czołg  jechał za nimi. Tuż za wzniesieniem 

terenu ktoś krzyknął : NIEMCY ! Zaczęli strzelać, gdy nagle z 

prawej strony ujrzeli  ZOMBI !! Niestety ….. czołgiści nie 

zdążyli uciec… Przerażony 

patrol uciekał co sił w 

nogach, przez pola i las, aż 

dotarli do miasta 

….Zorientowałem się, że 

nie ma z nimi czołgu i 

czołgistów. Ocaleni 

żołnierze opowiedzieli  o 

zombi , ale tym razem im 

uwierzono . Przenieśliśmy 

punkt dowodzenia do 

pobliskiego Sochaczewa. 

Zostało kilku ludzi i garść powstańców. Ja postanowiłem 

zostać i bronić się przed szwabską zarazą. * 

H.-Jak śmiesz ! Szeregowy Vorn !  

Szeregowy -Tak jest Her general.* 

H. - Ten kmieć obraził nasz naród i armieę! Rozstrzelać go ! 

Sz.-Tak jest, Her general. * 

J. -NIE ! Proszę, NIE ! Nie opowiedziałem wam wszystkiego !  

H. -Szeregowy !  Puścić  go !  

Sz. - Tak jest ! 

H. –Opowiadaj. 

J. -Dobrze. Pojawiają  się na polach koło starego młyna.  

H. –  To wszystko? 

J. -Tak jest! 

H. -Szeregowy Vorn ! 

Teraz do karceru z nim ! 

Natychmiast! A jego 

ludzi zabić! 

H.-Natychmiast 

wyruszamy  na pola 

obok młyna ! 

20 min. później. 

Dowódca czołgu Panzer II –Na miejscu !  

H.- krzyknijcie coś po niemiecku !  

D.-Tak jest.- Positionen! einem Ast! 

H. - I co ? Widać kogoś ?  

D. -Coś  widzę … TAK, TO ONI !! !- słychać przerażony głos.                                                                                                                                     

H. -Zróbcie zdjęcia i wycofajcie się .  

  

7godzin później w punkcie dowodzenia. 

Hans- Nareszcie! Pokażcie  zdjęcia!  

D. - Oto one ! Byli blisko nas ! Straciliśmy dwóch  ludzi. 

H. -A kto zauważył  pierwszy zombi ?    

D.  - Szeregowy Londer, był pośród wysokich traw, dopadli 

go, a jego oddział wycofał się.  Zostało dwóch, jeden miał 

mg 42* A drugi nie wiadomo…. 

H. -Dobra. Zbierajcie wszystko! Wycofujemy się, a ciała 

żołnierzy pochowajcie. 

D. - Tak jest!  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Historia ta być może się nie zdarzyła, a jeśli tak, to dawno 

temu, ale legenda przetrwała.  Pozdrawiam :D 

     

 

 

LEGENDA=                                     

1)MG 42-Niemiecki karabin maszynowy (szybko strzelny) 

 2)Her General –w przetłumaczeniu na polski : Panie 

Generale      

 3) Skosili – inaczej zastrzelili, postrzelili 

    
 



 

Co warto zobaczyć w kinie? 

 
2012 rok zaczął się dość filmowo. Jest już do obejrzenia „Alwin i 

Wiewiórki 3” , który opowiada o dalszych losach wiewiórek,  

spędzających tym razem wakacje w tropikach. Możemy oglądać 

także „Kota w Butach”,  oczywiście w technologii 3D. Zachwyci 

się nią każdy! Warto  też obejrzeć „ Ale Cyrk!” będący historią 

Ozorka, psa chcącego zrobić karierę cyrkową.  

                                  Piotrek  

 

RADY I PORADY RADY I PORADY RADY I PORADY RADY I PORADY RADY I PORADY RADy
 

               Pomóżmy zwierzętom. 
Zima to bardzo trudny czas dla ludzi i dla zwierząt. Ostatnie 

tygodnie to okres siarczystych mrozów. 

 

W mediach mówią dużo o pomocy dla bezdomnych i 

biednych, a zapomina się o zwierzętach. Zapomina się, 

że zwierzęta też odczuwają zimno i ból. Pomyślmy 

więc, jak ulżyć bezdomnym psom i kotom. Co my 

możemy zrobić? W naszych domach marnuje się wiele 

jedzenia. Zamiast je wyrzucać, połóżmy je w 

miejscach, gdzie widzimy głodne zwierzaki. Zostawmy 

uchylone drzwiczki w piwnicy, żeby koty mogły się 

schronić w ciepłym pomieszczeniu. Sprawdżmy, czy 

uwiązane podwórkowe psy mają ocieplone budy, czy 

mają wodę i czy dostają regularnie posiłki. Psy 

łańcuchowe i te w kojcach powinny być codziennie 

wypuszczane na spacer.  

Nie wyrzucajmy suchego chleba, pokruszmy go i 

wysypmy dla zmarzniętych ptaków. Nie bądźmy 

obojętni na los zwierząt! Pomóżmy im przetrwać zimę! 

                                                                                                                                      

Mateusz Szydłowski. 

                                      KĄCIK MUZYCZNY 
  

W tym wydaniu gazetki:  Szok:- Śmierć Whitney Houston; „Top 10" 
gazetki!  
  
  

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Szok: Śmierć 
Whitney Houston 
  
W sobotę 11 lutego 2012 
roku znaleziono jej ciało 
w wannie jednego z 
hoteli w  Beverly Hills. 
Prawdopodobnie zmarła 

na skutek zażycia  
lekarstw i alkoholu. Miała 
zaledwie 48lat.  
Cały świat przeżył 
tragicznie jej odejście. 
To jedna z największych 
i najlepszych wokalistek 
na świecie. 
  

 

,,Top 10" gazetki „BT” 
  
1.Flo Rida - Good Feeling 
2.Adele - Rolling in the deep 
3.Lagy Gaga - Marry the Night 
4.Rihanna - We found love 
5.Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego 
6.T-Pain/Wiz Khalifa/ Lily Allen - 5 o'clock 
7.Adele - Someone like you 
8.Ewa Farna- Nie przegap 
9.Jessie J - Domino 
10.Jessie J - Who are you. 
                   Zuzanna Sobczak Vb 

 



 

Kocham Ciebie 

bardzo przez 

wszystkie dni w 

roku, więc w dzień 

Walentynek daj mi 

święty spokój. 

 

Jaś pisze list do 

Małgosi: 

Nie jem śniadania, 

bo myślę o tobie, 

Nie jem obiadu, bo 

myślę o tobie, 

Nie jem kolacji, bo 

myślę o tobie, 

Nie śpię w nocy, bo 

... JESTEM 

GŁODNY!!! 

 

 Wiesz, w 

Walentynki zrobiono 

w naszej firmie 

ankietę i okazało 

się, 

że jestem 

najbardziej 

pożądanym facetem w 

robocie. 

- No to powinieneś 

się cieszyć! 

- Nie bardzo, u nas 

pracują sami 

mężczyźni... 

 

Wieczór w parku. Chłopak czule szepcze dziewczynie do 

ucha: 

- Kochana, wypowiedz te słowa, które połączą nas na 

wieki... 

- Jestem w ciąży! 

 

Młody człowiek uroczyście prosi o rękę swojej 

ukochanej,ale ojciec 

dziewczyny nie wydaje się zachwycony i bez ogródek 

oświadcza: 

- Musi pan wiedzieć, młodzieńcze, że nie po to tak 

starannie i przez 

tyle lat wychowywałem swoją córkę, aby teraz 

najlepszą część życia 

spędziła z byle głuptakiem. 

- Właśnie dlatego proszę pana o jej rękę! - odpowiada 

kandydat na 

męża 

 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła 

jutro! A najlepiej 

niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną 

godzinę. 

 

  Z przymrużeniem oka  

 

Humor zeszytów szkolnych 
Poniżej zamieszczamy zabawne zdania z wypracowań uczniów klas 

piątych opartych na książce „W pustyni i w puszczy” oraz „Tomek w 

Krainie Kangurów”. 

 

-Można sobie wyobrazić, jakbyś był w przygodzie Stasia i Nel. 

-Poświęciłeś Stasiu swoje niebezpieczeństwo dla Nel. 

- Okazałeś się pomysłowy, gdy zrobiłeś latawiec z  materiałów, które zrobiłeś. 

-Słoń muk (pisownia oryginalna) nie wypuścić Nel. 

-Chciałam ci powiedzieć, że twoja lektura była bardzo ciekawa. 

- Nel jak uratowała słonia, to on jeździł dla was. 

- Piszę do ciebie Stasiu, ponieważ chcę, żebyś przeczytał książkę „W pustyni i w 

puszczy”. 

- Wyciąganie z nogi słonia licznej ilości kolcy. 

- Ujrzenie przez Nel trąby w kształcie czarnego węża. 

- Książka wgłębia się w umysł, że to się dzieje naprawdę. 

-Myślał, że słoń nie odda panienki. 

 

-Ogród zoologiczny zaprasza nas do zwiedzania ich zwierząt. 

- Wszyscy byli godni podziwu, że zabiłem tygrysa. 

- Tata we łzach w oczach zaczął mi gratulować. 

- Zobaczyłem, że drzwi do pokoju tygrysa były otwarte. 

- Najbardziej lubię przygodę, kiedy tygrys chciał zjeść pana Smugę. 

 
 

 

 

    

 



 

Miłość 

Miłość to nie tylko randki, 

czekoladki, 

Miłość nie wszystkim 

kojarzy się z Amorem. 

Miłość bywa okrutna i 

zdradliwa 

I na pewno cie nie ominie. 

    Marta Kordalewska 

Kącik poetycki 

            W tym numerze naszej gazetki przeczytacie wiersze o zwykłych rzeczach   

                                               uczniów klasy V c. 
 

Tylko 

 

Tylko się odwrócił i już go nie było. 

Tylko się odezwał, uciekł jak wiatr. 

Rozpłynął się jak powietrze, 

Nawet nie odpowiedział… 

Zostawił po sobie  

Tylko  

Wspomnienie  

  Patrycja Włodarska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świat z marzeń 

Słońce świeci, ptactwo śpiewa. 

Ruda małpa złazi z drzewa. 

Po chodniku wąż się wije, 

Na drzewie owoc nie gnije. 

Nic nie śmierdzi na trawniku, 

Bo Toj-Tojów jest bez liku. 

Dobrze by było, gdyby tak było. 

Wojtek Bartnik 

 

Zima 

Zima za oknami 

Wciąż pędzi za nami. 

Sroga, szara i ponura, 

A ja daję pod koc nura. 

Wiktoria Felczak 

Lato  

Drzewa jak zielone łąki,  

Rozpływają się po niebie. 

Słońce jak jasna gwiazda 

Opromienia nas swym 

blaskiem. 

Tęcza, paleta kolorów 

Piękna jak wstęga na niebie. 

Kwiaty uśmiechają się jak 

dzieci 

Na trawie zielonej jak puszysty 

dywan. 

Mateusz Szydłowski 

 

 

 



 

       Dwójka is the best!!!                            

 

O tym, że nasza szkoła jest najlepsza nie tylko w naszym 

mieście, ale i na świecie, nie trzeba chyba nikogo 

przekonywać. „Dwójka” is the best!!!- można powiedzieć.         

Czasami trochę narzekamy, że nauki za dużo, nauczyciele 

cisną, a jak wpadnie pała, to żyć się czasami odechciewa, 

ale tak naprawdę nasza szkoła chociaż mała, za to 

kolorowa, przyjazna dzieciom, o wysokim poziomie nauczania i w której ciągle coś się 

dzieje ciekawego. Ważne jest też to, że każdy czuje się w niej bezpiecznie i dobrze. 

Na jednej z ostatnich lekcji polskiego, przy okazji 

poznawania języka  reklamy, postanowiliśmy nowo 

zdobyte umiejętności  wykorzystać do zareklamowania 

naszej szkoły.  

Jak za chwilę się przekonacie, poszło nam świetnie,  

a do tego w naszych hasłach nie ma ani odrobiny 

kłamstwa, w przeciwności do prawdziwych reklam, 

które wciska nam się w telewizji, radiu czy sklepach. 

Gracjan stwierdza, że „W szkole nr 2 dzieci są 

radosne zimą, jesienią, a także na wiosnę”.  

Nie wspomina wprawdzie o lecie, ale wiadomo 

powszechnie, że wtedy są wakacje.  

Gracjan sukces 

szkoły upatruje w 

tym, że „W naszej 

szkole Rada 

Pedagogiczna jest 

wykształcona  

i energiczna!”   

W związku  

z powyższym, jak 

zauważa Igor  

„W Dwójce Szkole same asy, każdy zdaje do 

następnej klasy”, a zachęca do nauki innych tymi 

słowy: „Ucz się synku w naszej szkole, a nikt nie 

powie na ciebie , matole”, bo wiadomo, że  

„W Szkole Dwójce super sprawa- tu nauka  

i zabawa!” 

Piotr  w swym haśle reklamowym zwraca uwagę na 

miłą szkolną atmosferę: „Tylko w Dwójce tak 

przyjaźnie, a chodząc do niej, pobudzasz 

wyobraźnię”,  bo , jak mówi Klaudia „W Dwójce 

nauka to prawdziwa sztuka!”.  

Trudno się z tym nie zgodzić, patrząc na zadowolone 

miny, nas uczniów. Przecież każdy zgodzi się z Kubą, 

że „Nawet dziecko o tym wie, że najlepiej  

w Dwójce uczy się”. Oliwia taktownie przypomina: 

„Chodź do naszej Dwójki ukochanej,  

a nie zostaniesz bałwanem”, bo , ciągnie Oliwia, 

„Dwójka źródłem wiedzy jest, chodząc do niej, 

będziesz the best!”  

Zuzia zwraca uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną 

zaletę naszej szkoły, a mianowicie, dzięki chodzeniu 

do niej zachowamy szczupłe, zgrabne sylwetki i mądre 

głowy, gdyż: „Nasza kochana Dwójka świetnie 

uczy, bo sklepik szkolny nas nie tuczy” i chociaż 

„Chodząc do Dwójki, będziesz wielki”, to  

Bartkowi nie chodziło wcale o tuszę, ale wielkość 

naszych umysłów!  

Ponadto pamiętajcie, jak zauważa Adam, „Każdy  

z Dwójki wyjdzie mądry, nauką zachwycony  

i znakomicie wykształcony”. 

 

Dwójka to najlepsza szkoła na świecie, o czym 

my wiemy doskonale, a niedowiarkom dajemy  

na to niezbite dowody. 

 

    Piątoklasiści
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