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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
Witam Was ostatni raz w starym roku! 
Przed Wami numer świąteczny, jednak                     

poświęcony nie tylko przygotowaniom                                
do świętowania Bożego Narodzenia, ale przede 
wszystkim pomaganiu.  

Dowiecie się, jak opiekować się zwierzętami, 
poznacie pracę weterynarza, sprzedawcy                          
w sklepie zoologicznym i pracowników schroni-
ska. 

Przeczytacie również o różnych przedsięwzię-
ciach podejmowanych w naszej szkole i nie tylko. 
Nie zabraknie też rozrywki—czekają na Was  
łamigłówki i zagadki. Czytajcie naszą gazetę! 

Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym 
roku i spełnienia marzeń! ▪ 

 

Redaktorka naczelna:  
Gabrysia Bracik (5a) 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
2 Na dobry początek 

3 Trochę dalej niż na końcu świata 

5 Na śniegu i lodzie 

6 Każdy z nas może być świętym Mikołajem 

6 Gwiazdkowy humor 

7 Zanim zawiesiłeś na choince... 

8 Nie tylko koguciki… 

9 W świątecznym nastroju  

10 Gwiazdka wigilijna 

10 Usłyszmy świat! 

11 Chcemy sprawiać radość! 

11 Grajcie z nami! 

12 Jak w domu… 

14 W gościnie u Doktor Dolittle 

 

15 Zwierzaki czekają 

16 Serce na łapie 

17 Jestem Feliks! 

17 Rudi 

17 Klopsik 

18 Abba 

18 Brygida 

18 Lilo 

19 Pobudka! 

19 Suzi 

19 Glonojad 

20 Manfred i Elza 

20 Koń by się uśmiał! 

21 Zdrowo, bezpiecznie, radośnie…  

21 Zdrowy humor 

22 Poznajcie Super Marchewkę! 

23 Nie bałam się… 

23 Samych sukcesów!  

24 Papierowe marzenia  

25 Maraton Pisania Listów  

26 Meeting Poland  

27 Nie tylko dla orłów 

28 School Crossword Puzzle Tournament 

29 Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Rudi—pupilek Kacpra z klasy 5d                         
(fot. Kacper Łach) 
Zdjęcie po lewej stronie: Królik Agaty z klasy 6a                          
(fot. Agata Marjańska) 

Zdjęcie po prawej stronie: Ptaki w sklepie zoologicznym 
(fot. Mariola Siedlecka) 

▲ Nasze dziennikarki uczestniczące w Festiwalu                      
Zdrowia.  

fot.  Aldona Cyranowicz 
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DOOKOŁA ŚWIATA 

„Nie jestem już tą samą osobą co dawniej, od kiedy widziałam księżyc po drugiej stronie świata”. Mary Ann Rademacher 

TROCHĘ DALEJ NIŻ NA KOŃCU ŚWIATATROCHĘ DALEJ NIŻ NA KOŃCU ŚWIATA  

W poprzednim numerze prezentowaliśmy 
zdjęcia z listopadowych przygód z podróży                    
dookoła świata Wojtka Łopacińskiego                                     
i jego rodziny. 

Co o tych wydarzeniach napisał do nas                         
Wojtek? 

Uyuni 
Pustnia solna Uyuni to największa atrakcja tury-

styczna Boliwii. Ta mała miejscowość leży u stóp 
„wielkiej solniczki”. To właśnie stąd wykupuje się 
wycieczki do niezwykłego miejsca. My wzięliśmy 
specjalną wycieczkę, która trwała trzy dni i dwie 
noce. 

Pierwszego dnia zwiedziliśmy cmentarzysko 
pociągów—miejsce, gdzie stare koleje parowe na-
pędzane parą zostały porzucone na pustyni i tam 
się rozpadają. Boliwijczycy uznali że, to bardzo do-
bry pomysł i ciekawe miejsce dla turystów. Teraz 
na cmentarzysku leży około czterdziestu parowo-
zów. Można po nich chodzić, skakać, bo są niczyje. 
Rodzice miejscowych dzieci zrobili tam mały plac 
zabaw. Są tam dwie huśtawki i zjeżdżalnia. Całe 
cmentarzysko oddalone jest od miasta 30 minut 
drogi piechotą. To naprawdę fajna zabawa                          
dla dużych i małych!!! 

Kolejnym punktem naszej wycieczki była                        
Wyspa Ryb na solnej pustyni. Wyspa Ryb 
(Pescado) to mała wysepka zapełniona kaktusami, 
ale nie takimi jak w Polsce - w doniczkach. Te nie 
mają dostępu do wody i przez to bardzo jej bronią. 
Opatrzone są dużą ilością grubych kolców,                   
więc nie da się włożyć pomiędzy nie małego palca. 
Kolce są długie na 15 centymetrów, a zaraz po nich 
krótsze i krótsze. Ta wyspa jest na środku pustyni, 
więc gdy się spojrzy, to cały horyzont jest biały. 

Odległości na pustyni są ogromne. Salar                       
de Uyni ma około 90 kilometrów szerokości i parę 
setek długości, to co się dziwić? Jest pozostałością 
po wyschniętym jeziorze. My do naszego miejsca 
odpoczynku jechaliśmy około trzech godzin                              
z małymi przerwami. Zawieszenie samochodu                                
wymienia się tu średnio co sześć miesięcy, gdyż sól 
wyżera wszystko. Nasz hotel był zbudowany                           
z solnych cegieł. Z soli było praktycznie wszystko: 
łóżka, stoły, krzesła, nawet podłoga była pokryta 
solą. Wpadłem na pomysł, aby pochodzić po niej 
brudnymi stopami. Po piętnastu minutach nie mu-
siałem ich myć. (Mama jednak twierdziła inaczej). 

fot. www.swiatlopacinskich.pl 

fot. Mariola Siedlecka 

Droga Śmierci 
Droga Śmierci to najniebezpieczniejsza droga 

świata. Podobno ze statystyk wynika, że umarło na 
niej najwięcej ludzi. Było to tak przerażające,                      
że władze najbiedniejszego państwa Ameryki Połu-
dniowej – Boliwii zostały zmuszone wybudować 
nową, alternatywną drogę. Teraz po tak zwanej 
Drodze Śmierci można przejechać się tylko rowe-
rem. Jednak i tej jazdy paru turystów nie ukończy-
ło. Ich szczątki na zawsze zostały w boliwijskiej, 
kamiennej dżungli. Razem z tatą postanowiliśmy, 
iż przejedziemy ten niebezpieczny odcinek drogi. 
Na miejscu dostaliśmy rowery, kaski, ochraniacze 
na ręce i kolana, specjalne stroje. Po krótkiej prze-
mowie naszego przewodnika ruszyliśmy w drogę. 
Pierwsza część jest bardzo łatwa, bo to tylko droga 
asfaltowa w dół. Tam osiągnąłem chyba najszybszą 
prędkość na rowerze w moim życiu: 90 kilometrów 
na godzinę z górki. Naprawdę niesamowite. 

Druga część, czyli prawdziwa Droga Śmierci, 
bardzo się różniła od pierwszej. Same kamienie. 
Jest bardzo wąsko. Jedzie się nią trudno. Cały czas 
trzeba używać hamulców. Co jakiś czas przejeżdża-
liśmy pod wodospadem, więc później byliśmy cali 
mokrzy. Kamienne turbulencje powodowały                
trzęsienie roweru. Pod koniec jazdy bolały nas               
kości palców i kręgosłup. 

Mleko Tygrysa 
Mleko Tygrysa to tak naprawdę sok z ceviche. 

Ceviche to nic innego jak surowe mięso ryb                           
lub wszelkiego rodzaju owoce morza zalane                      
sokiem z cytryny. ► 

▲ W Ushuala w Ziemi Ognistej. Dalej już tylko                          
Antarktyda. 
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DOOKOŁA ŚWIATA 

I jak to często w życiu bywa, coś na co długo 
czekasz, okazuje się wydmuszką. Ushuaia jest     
fajna. Jestem dumny, że tu dotarłem. Była od lat 
moim celem podróży, ale sądziłem, że nie będzie 
taka turystyczna.  

Żegnaj Antarktyko :( 
Antarktyka również prysła jak bańka mydlana 

w pierwszym biurze turystycznym, do którego 
podszedłem. „Lizka, patrz, Antarktyka last minu-
te!!!”- krzyknąłem na cały deptak. Gdy zobaczyłem 
kartkę na drzwiach, nie musiałem już                         
wchodzić. Cena 9 tysięcy dolarów od osoby, a 5,5 
w ofercie "last minute" oraz pierwszy wolny                
termin w styczniu skutecznie sprawę lodowego 
kontynentu zamknęły. (…) Hmmm, szkoda.  

23.12.2014 
My, na dzień przed wigilią, nie wiedzieliśmy, 

gdzie ją spędzimy. Dziś rano zaczęliśmy się zasta-
nawiać, czy złamać się i pójść z Buenos Aires do 
hotelu, a wigilię spędzić w restauracji. Mogliśmy 
też zostać na lotnisku i tam podzielić się opłat-
kiem.  

A jednak udało się: mamy zaproszenie                        
na święta!!! 

Sprawa rozwiązała się koło południa. Obok 
życzeń na maila i Fb przyszła bardzo ważna wia-
domość: „Dzwońcie do mojej rodziny w Buenos 
Aires, Maria czeka na was!” O rany, jaka ulga.    
Mamy gdzie się podziać w wigilię i w dodatku to 
będzie Polka. Już lubimy Ushuaia, a co tam. Lepiej 
szybko zapominać o złych rzeczach w życiu                       
i wspominać te piękne. Lepiej żyć pięknie. Opłaca 
się, bo wtedy piękno i dobro wraca do człowieka. 

Życzę Wam w te święta Bożego Narodzenia 
pięknego życia! ▪ 

►W Polsce to wszystko byłoby pewnie ugoto-
wane lub upieczone, tutaj podaje się na surowo. 
Pierwsze ceviche jadali już Majowie i Inkowie.                    
Rybacy po złowieniu ryb otwierali je, patroszyli,                 
a następnie spryskiwali cytryną i danie było goto-
we. Ceviche jest serwowane teraz na rynkach                
rybnych i w dobrych restauracjach. 

Mleko Tygrysa to ten sok cytryny razem z mor-
skimi dodatkami pozostałymi po zjedzeniu ryby. 

Uaina Potosi 
Uaina Potosi to mój pierwszy sześciotysięcznik. 

Od zawsze lubiłem chodzić po górach i wspinać się 
na ich szczyty. W Polsce zdobyłem trzykrotnie              
Babią Górę, wspinając się „percią akademicką”, raz 
nawet w nocy. Uaina Potosi jest cztery razy od niej 
większa. 

Pierwszego dnia naszej trzydniowej ekspedycji 
uczyliśmy się wspinaczki po lodowcu. Dostaliśmy 
czekany i wchodziliśmy po prawie pionowej ścia-
nie. Czasami używaliśmy nawet dwóch czekanów. 
Następnego dnia w ciągu trzech godzin wspięliśmy 
się do wysokiego obozu. Tam zostało nam tylko 
odpoczywanie. O 24.00 rozpoczęliśmy kolejną 
wspinaczkę ku szczytowi. Dopadła mnie choroba 
wysokościowa. Mój tata wymiotował. Ruszyliśmy 
w pełnym śniegu. Przerwy mogły być tylko co jed-
ną godzinę. Trwały po pięć minut. Były tak zimno, 
że po dwóch minutach każdy chciał już iść dalej. 
Na szczyt weszliśmy, kiedy rozpoczynał się 
wschód słońca. Widok przepiękny i niezapomnia-
ny. Pozdrawiam, Wojtek. 

 

Co dalej? Zapraszamy do przeczytania                         
fragmentów opowieści taty Wojtka. 

 

22.12.2014, Ushuaia 
Wreszcie udało się. Po dwóch dniach oczekiwa-

nia na chilijskiej wyspie Navarino pogoda uspokoi-
ła się i udało się przepłynąć cieśninę Beagle.  

Łódką przez granicę  
Pierwszy raz przekraczaliśmy granicę ośmiooso-

bową łódką. Płynęły z nami dwie Szwajcarki,                    
Chilijczyk i Argentyńczyk. Szybko zrozumieliśmy, 
co znaczy Przylądek Horn i dlaczego czekaliśmy                     
w Puerto Williams na lepszą pogodę. Luśka przy 
pierwszej fali uderzyła w szkielet poszycia dachu 
łódki i rozpłakała się na dobre, a reszta pasażerów 
szukała po kieszeniach worków. Wysiedliśmy                         
w Ushuaia na końcu świata. Tym oficjalnym                              
i bardziej rozreklamowanym końcu świata. Wysie-
dliśmy i zobaczyliśmy, że to nie nasza bajka.                      
Ushuaia jest fajna, ale w 100% turystyczna. Tu nie 
ma nic autentycznego. Wszystko na pokaz,                     
pod publiczkę, pod turystów. Jednym słowem 
pięknie, drogo i nadal bardzo zimno. 
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▲ Buenos Aires—to stolica Argentyny, jedno z naj-
większych miast Ameryki Południowej. Tam Wojtek 
Łopaciński i jego rodzina spędzili święta Bożego  
Narodzenia. 

fot. www.swiatlopacinskich.pl 
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W    ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

fot. M. Czarnecka—Jaśkiewicz 

O tym, że w Błoniu mamy lodowisko, pewnie wie już każdy z Was. Nie wszyscy jednak byli na jego                       
otwarciu. Dla tych, którzy nie byli, prezentujemy kilka fotek. 

NA ŚNIEGU I LODZIENA ŚNIEGU I LODZIENA ŚNIEGU I LODZIE   

Lodowisko zostało otwarte w imieniny świętego 
Mikołaja, a więc 6 grudnia, w samo południe, czyli                    
o godz.12.00. Na otwarciu byłem razem ze swoim 
kolegą Kacprem – uczniem klasy trzeciej SP1. 

- Kacper, pamiętasz, jak byliśmy na otwarciu                     
lodowiska? – pytam się go po jakimś czasie. 

- Tak. Najpierw przemawiał Pan Burmistrz,                  
potem tańczyli łyżwiarze. Podobał mi się ich taniec                  
z krzesłem. Był też Mikołaj i Bałwan. Na koniec 
wszyscy przeszli na bal ze świętym Mikołajem                       
do sali kinowej Centrum Kultury. 

- A co najbardziej Ci się podobało? 
- Najfajniejsze było bawienie się z Tobą w śniegu. 
- Ale nie było fajnie, jak dostałem od Ciebie                       

twardą kulką! 
- No tak… 

Tak więc, już wiecie, że poza jazdą na łyżwach, 
można też było porzucać się śniegowymi kulkami. 
Jedna pani odciągała dziecko od zabawy śnieżkami, 
mówiąc, że niedługo będzie pełno śniegu. No i było, 
ale… w górach. 

Przy okazji… słyszałem dzisiaj astronomiczną 
prognozę pogody na rok 2015. Zima ma być długa—
do końca marca. Kwiecień ma być chłodny. Prawdzi-
wa wiosna zacznie się dopiero w maju. Lipiec ma 
być chłodny i deszczowy, a sierpień gorący i suchy. 
Ciekawe, czy to się sprawdzi? 

A wracając do lodowiska, pamiętajcie o ostrożnej 
jeździe! Zakładajcie rękawiczki i kask ochronny.                 
Poruszajcie się tylko w kierunku wskazanym przez 
obsługę lodowiska.  

Ja jeszcze nie jeździłem na naszym lodowisku,                  
ale święty Mikołaj podarował mi łyżwy, więc kto 
wie… pewnie niedługo na nim się zobaczymy! ▪ 

 

Piotrek Siedlecki (3a) 
 

Lodowisko  jest czynne: 

 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—22.00 

 w soboty, niedziele i święta w godz.10.00—22.00 
 

Korzystanie z lodowiska jest bezpłatne. 
 

Można odpłatnie wypożyczyć łyżwy i kask ochronny. 
 

Regulamin korzystania z lodowiska i z wypożyczalni 
łyżew oraz harmonogram działania lodowiska i cennik 
usług dostępne są na stronie internetowej naszego     
miasta: www.blonie.pl 

Mikołajkowe zabawy na śniegu.► 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

Puk… puk… To ja, święty Mikołaj! 

KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM    

Chyba nie ma dziecka, które nie lubiłoby                        
mikołajek. Ja też je bardzo lubię. 

Dlaczego mikołajki obchodzimy akurat                                 
6 grudnia? 

Jak się okazuje, jest to rocznica śmierci świętego 
Mikołaja z Miry. Umarł on 6 grudnia 345 roku.                      
Od tamtego czasu do dzisiaj przetrwał zwyczaj          
obdarowywania się prezentami. Do XIX wieku                               
6 grudnia był na ziemiach polskich nawet dniem 
wolnym od pracy. 

Czy mikołajki wszędzie obchodzi się tak samo? 
Już po naszej szkole widać, że nie. W tym roku                     
w mojej klasie było najbardziej tradycyjnie. Loso-
waliśmy osobę, którą później obdarzaliśmy prezen-
tem i nikomu nie można było o tym powiedzieć 
(oczywiście niektórzy powiedzieli, ale ja do tej pory 
nie wiem, kto mnie wylosował). Każdy z nas był 
więc świętym Mikołajem. 

W innych klasach prezenty przynosił sam                          
Święty lub dzieci wyjeżdżały na wycieczki do Sal 
Zabaw. Ten drugi sposób świętowania jest bardzo 
nowoczesny, daje nam dużo radości, tylko trochę 
szkoda, że nie ma w nim ani świętego Mikołaja,       
ani prezentów. 

Czy wiecie, że w Wielkiej Brytanii przez setki lat 
był zwyczaj wynoszenia tego dnia dyrektora                       
ze szkoły i przejmowania władzy przez uczniów?  
Ciekawe, czy udałoby się wypróbować go w naszej 
szkole? Tylko, aby było zgodnie z naszą tradycją, 
Pani Dyrektor musiałaby się przebrać za świętego 
Mikołaja, a w szkole czekałaby na nas góra prezen-
tów. Jak Wam się podoba ten pomysł? ▪ 

 

 Piotrek Siedlecki (3a) 

▲ Fajnie jest nie tylko dostawać, ale też i dawać                  
prezenty. 

GWIAZDKOWY HUMORGWIAZDKOWY HUMORGWIAZDKOWY HUMOR   

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

☺ Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie                       

złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
 

☺ Kolega pyta Jasia: 
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 
- Owszem, udało mi się kupić stojak.  

☺ Pani Kowalska pyta sąsiadkę, która robi 
przedświąteczne porządki: 

- Po co pani myje okna? 
- Jak to: po co? Bo szyby są brudne. 
- A nie lepiej wybić je i wstawić nowe?  
 
☺ W noc wigilijną gospodarz wchodzi                       

do obory, patrzy na krowy i mówi: 
- Powiedzcie coś. Podobno w tę noc zwierzęta   

mówią. 
- Nie umiemy po polsku, jesteśmy rasowe 

krowy holenderki. ▪ 
 

 

Opracował Piotrek Siedlecki (3a) 
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

Technika wytwarzania bombek nie zmieniła się od niemal dwustu lat. Poznajcie tajemnice powstawania 
ozdób, bez których chyba nikt z nas nie wyobraża sobie pięknie przystrojonej choinki. 

ZANIM ZAWIESIŁEŚ NA CHOINCE...ZANIM ZAWIESIŁEŚ NA CHOINCE...  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Po ostudzeniu bombka trafia do srebrzenia: do jej środka 
wstrzykuje się azotan srebra, po czym wstrząsa się nią i zanu-
rza w kotle z gorącą wodą. W ten sposób srebro osadza się 
wewnątrz bombki. 

▲ Bombki produkuje się ze szkła sodowego,                                     
które podgrzewa się do temperatury 1000°C, a następnie 
wydmuchuje z niego kulę lub inny kształt.  

▲ Bombki maluje się i zdobi. Zdobienie wymaga dużych 
zdolności i wprawy. 

▲ Pomysłów na ozdobienie bombki jest niezliczona ilość.  

◄ Jak mówi pani dekoratorka z Fabryki Bombek 
„Silverado” w Józefowie, jedną bombkę nieraz ozdabia się 
etapami, nawet kilka dni.  

Zanim zapakuje się bombkę do pudełka, aby razem z in-
nymi mogła jechać do sklepu, ścina się jej nóżkę i zakłada 
kapselek, dzięki któremu będzie mogła zawisnąć na choince. 

Polskie, ręcznie wykonane bombki są cenione na całym 
świecie. Pamiętajmy o tym, kupując ozdoby na choinkę. 

Jakie rady usłyszeliśmy w „Silverado”? 
Najlepiej bombki przechowywać w pudełkach, w których 

się je kupowało. Jeżeli ozdoba się zakurzy, należy delikatnie 
ją oczyścić pędzelkiem o miękkim włosiu. Nigdy nie leży 
ozdób myć, bo ulegną zniszczeniu. ▪ 

 

Fabrykę Bombek „Silverado” w Józefowie zwiedzili                       
uczniowie klas trzecich. Wycieczka była dofinansowana                      
z projektu „Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

 
fot. Mariola Siedlecka 
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

W niedzielę 14 grudnia wielu mieszkańców Błonia, 
mimo deszczowej pogody, pospieszyło do Centrum    
Kultury.  

Ja z siostrą i z koleżanką z klasy—Mają poszłam kupić 
bombki na choinkę. Chciałyśmy też sprawdzić, jak się 
prezentują na stoisku szkolnym bombki wykonane przez 
nas na technice.  

Na ostatnich lekcjach z techniki wykonaliśmy                  
naprawdę solidną pracę. Bombki są prześliczne... Oczy-
wiście nie mogłyśmy się im oprzeć i kupiłyśmy po jednej 
na nasze domowe choinki.  

Nie tylko nasza szkoła chwaliła się bombkami wyko-
nanymi przez swoich uczniów. Były też stoiska z ozdoba-
mi świątecznymi z innych błońskich szkół.  

Na pierwszym piętrze rozłożone były stoiska z różne-
go rodzaju rękodziełami artystycznymi. Mnie intereso-
wało szczególnie jedno stoisko - z łowickimi wycinanka-
mi. Moja ciocia, Mirosława Grochocka mieszka we wsi 
pod Łowiczem i od ponad 40 lat zajmuje się wycinankar-
stwem. Pierwszą wycinankę, którą można zobaczyć                          
w łowickim muzeum, zrobiła w wieku 15 lat.  Zapytałam 
ją, ile czasu zajmuje zrobienie takiej dużej wycinanki.                    
Okazało się, że wprawnym dłoniom zajmuje to dwa dni. 
W Łowiczu wycinanki są bardzo popularne. Jest dużo 
domów, w których powieszone na ścianie, stanowią 
prawdziwą ozdobę.  

Najbardziej podobały nam się dzbanuszki zrobione                         
z wydmuszek po jajkach (na zdjęciu obok) oraz zakładki 
do książek z motywami łowickimi. ▪ 

 

Marysia Wodnicka (4f) 

fot. wikipedia.org.pl (CC BY-SA 3.0) 

Wycinanki łowickie zrodziły się w XIX wieku, zwanym „złotym wiekiem sztuki ludowej”. 

NIE TYLKO  KOGUCIKI...NIE TYLKO  KOGUCIKI...NIE TYLKO  KOGUCIKI...   

▲ Wycinanki łowickie słynne są na całym świecie. Podobno 
do ich powstania potrzeba nożyc do strzyżenia owiec,                         
glansowanego papieru, a na pewno także dużo fantazji. 

CO SIĘ DZIAŁO PRZY STOISKU                                
NASZEJ SZKOŁY? 

fot. Maria Wodnicka 

fot. Maria Wodnicka 

fot. Aldona Cyranowicz 
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

Zanim nadszedł czas na kiermasze i wystawy, trzeba było się napracować, a żeby nadeszły święta naśpiewać     
i pogimnastykować. Przedstawiamy tylko niektóre z naszych działań. 

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJUW ŚWIĄTECZNYM NASTROJU  

fot. M. Siedlecka 

▲ W sali gimnastycznej trwały wytężone prace plastyczne 
(11 grudnia). 

▲ W ramach zajęć integracyjnych wykonywaliśmy ozdoby 
choinkowe.  

▲ Uczniowie klas trzecich wykonywali stroiki na warsztatach 
prowadzonych przez p. Małgorzatę Kalańską (3 grudnia). 

fot. Małgorzata Kalańska 

▲ 16 grudnia odbyły się warsztaty świąteczne,  w których 
wzięli udział rodzice, nauczyciele i uczniowie klas 4—6. 

▲ Gwiazdkowy Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły                   
dla uczniów klas 1—3 (19 grudnia). 

▲ Przedświąteczne kolędowanie (19 grudnia). 

fot. Małgorzata Kalańska 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Edyta Kurlej 

fot. Aldona Cyranowicz 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła” współfinansowanego z Rządowego Programu                                   
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
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POMAGAM… 

GWIAZDKA WIGILIJNAGWIAZDKA WIGILIJNA  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."  Jan Paweł II  

20 grudnia zakończyliśmy w parafii Świętej                       
Trójcy w Błoniu pierwszą edycję akcji „Gwiazdka 
Wigilijna”. Dobrzy ludzie z kościoła czy kaplicy                       
zabrali do domu gwiazdkę, na której napisany był 
numer, płeć i wiek dziecka. Dla tak określonej osoby 
robili prezent wartości około 50 złotych (niektóre                          
były o wiele droższe). Zrobione prezenty przynosili 
do domu sióstr, skąd zostały rozwiezione do domów 
dzieci naszej parafii i szkoły. Łącznie przekazano 
dzieciom 141 świątecznych prezentów. Ogromna  
radość wszystkich obdarowanych świadczy                          
o wielkim sukcesie tego bożonarodzeniowego               
przedsięwzięcia.  

Dziękujemy pomysłodawcom tej pięknej akcji: 
Magdalenie i Przemkowi, Siostrom Zakonnym,                        
księdzu Proboszczowi za wsparcie i okazaną życzli-
wość. Nade wszystko pragniemy podziękować                        
ludziom dobrej woli, którzy przekazaną Gwiazdką 
przyczynili się do radości i uśmiechu dziecka.   

Wśród ludzi dobrej woli znalazło się wielu                           
nauczycieli naszej szkoły, którym jesteśmy ogromnie 
wdzięczni.  

W naszej szkole i parafii Trójcy Świętej trwa akcja: 
„Warto odkręcać!” 

50 kilogramów zakrętek = godzina rehabilitacji 
dla dzieci niesłyszących. Rodziców i Przyjaciół    
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć  Świat”. 

Od 2012 roku Stowarzyszenie zbiera nakrętki,                   
które pomagają w sfinansowaniu rehabilitacji dzieci 
niesłyszących oraz dzieci z innymi zaburzeniami                       
w rozwoju. ► 

▲ „Gwiazdki” dla dzieci z parafii Świętej  
Trójcy. 

fot. Siostra Maksymiliana 

Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty                      
powiedziała kiedyś: „Zawsze ilekroć uśmiechasz 
się do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, 
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”. 

 Dziękując wszystkim za podjęcie tej akcji,      
życzymy, by w Waszych sercach zawsze było                                 
Boże Narodzenie. Bóg zapłać!!! ▪ 

 

Siostra Maksymiliana 

USŁYSZMY ŚWIAT!USŁYSZMY ŚWIAT!USŁYSZMY ŚWIAT!   
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Od początku roku szkolnego przekazaliśmy 
fundacji dwanaście osiemdziesięciolitrowych 
worków pełnych nakrętek.  

Akcja wciąż trwa i wszystkich chętnych   
zapraszamy do udziału w niesieniu pomocy 
innym. Razem możemy zebrać dużo więcej…
Korki przynosimy do sióstr zakonnych. 

◄ Dodatkowo możemy pomóc dzieciom                     
w krajach misyjnych, zbierając kartki świątecz-
ne i znaczki pocztowe (należy wyciąć                                
je z koperty—nie przy samym znaczku,                        
lecz około 1 centymetra dalej). ▪ 

Siostra Maksymiliana 

fot. Filipe Moreira / Flickr (CC)]  
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POMAGAM... 

„Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać”. Św. Augustyn 

CHCEMY SPRAWIAĆ RADOŚĆ !CHCEMY SPRAWIAĆ RADOŚĆ !  

Okres przedświąteczny to tradycyjna bieganina, 
zakupy, sprzątanie mieszkań, prezenty, rodzinne 
biesiadowanie. Warto w tym szczególnym  czasie 
pamiętać o zrobieniu czegoś miłego dla innych.  

Na zajęciach terapeutycznych pod opieką                            
pani Edyty Kurlej i pani Marzeny Żakowskiej oraz 
w świetlicy szkolnej i Świetlicy Terapeutycznej                      
„O Uśmiech Dziecka” dzieci przygotowywały           
Świąteczne Karty z życzeniami, które przekazały 
pracownikom i pensjonariuszom Domu Pomocy 
Społecznej w Bramkach. Podczas wykonywania 
kart, każdy starał się, jak mógł najlepiej, wierząc,             
że tym małym, lecz od serca, gestem sprawi komuś 
radość. ▪ 

Edyta Kurlej (nauczyciel) 

 

GRAJCIE Z NAMI!GRAJCIE Z NAMI!  

07.01.2015 Wystawa prac przekaza-
nych przez nauczycieli SP 2 w Błoniu 
na licytacje WOŚP. 

08.01.2015 Kiermasz prac uczniów - 
pieniądze przekazane na WOŚP. 

Zumba dla chętnych—prowadzi                       
p. Marta Gontarek. 

09.01.2015 Sprzedaż ciast – pieniądze 
przekazane na WOŚP. ▪ 

Informacje przekazała nam p. Edyta Kurlej. 
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▲ Pomagamy, jak możemy. 

▲ Maski przygotowane przez uczniów na kiermasz 
WOŚP. 

 Jedna z prac nauczycieli na licytację 
WOŚP. ► 

Hej! Siema! 
Tu ściemy nie ma! 

Orkiestra gra 
I kasę zbiera. 

Wierzysz w Owsiaka? 
To daj tysiaka! 

 
Maja Rusinowicz (3c) 

fot. Edyta Kurlej 

fot. Edyta Kurlej 
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TROPEM TAJEMNIC... 

▲ Rozpoznajecie, jaki to królik? 

fot. Mariola Siedlecka 

Jak dobrze opiekować się zwierzętami?  Co zrobić, by wszystkie miały dom? 

JAK W DOMU…JAK W DOMU…JAK W DOMU…   

Odwiedzamy sklep zoologiczny „Pami”,                 
znajdujący się przy Rynku w Błoniu. 

Pan Michał Mielcarz wraz z sześcioletnią Igą – 
uczennicą naszej szkoły (pozdrowienia dla Pani 
Asi Marciniak!) z ciepłem opowiada o swoich                 
podopiecznych. 

 

- Jakie zwierzęta ma Pan w swoim sklepie? 
 

- Posiadamy zwierzęta lądowe i wodne.                              
Do wodnych należą ryby, krewetki, żółwie. Z lądo-
wych mamy żółwia stepowego, ptaki, gryzonie. 
Ptaki z czerwonymi małymi dzióbkami to są zeber-
ki. Obok para samców kanarków śpiewających.                   
Na dole w dużych klatkach siedzą papugi faliste                        
i nimfy. A teraz ssaki. Szynszyla przebudziła się, 
gdy was zobaczyła, bo zwykle śpi o tej porze.                    
Mamy dwa króliki: baranka (nazywa się tak,                          
bo uszy ma do dołu) i puchatka (ma uszy do góry). 
Obok królików jest w klatce świnka gładkowłosa. 
Po prawej stronie chomiki syryjskie. Mysz biała. 
Szczur poszedł na obiad. Zostały myszoskoczki                
- są jak myszy, ale skaczą wysoko w górę. Na dole 
są wiewiórki koszatniczki - łatwo je oswoić. 

 

- Czy chomiki syryjskie gryzą? 
 

- Gdy się włoży palec do klatki, to mogą ugryźć, 
bo pomyślą, że to marchewka. Można sprawdzić! 
Kto zaczyna?... Jednak chomik słabo gryzie,                           
w porównaniu ze szczurem. 

 

- Jak często zwierzęta te trzeba karmić? 
 

- Codziennie rano. Przyzwyczaiły się, że w nie-
dzielę nikt nie przychodzi, ale w sobotę w nagrodę 
dostają więcej. Gdyby jadły więcej niż jedzą,                       
przerosłyby nam klatki. 

 

- Które zwierzaki są najchętniej kupowane? 
 

- Te, których właśnie nie ma… czyli chomik 
dżungarski i szczur. Chomik – ze względu na to, że 
jest o połowę mniejszy od syryjskiego. Część zwie-
rząt jest kupowana do hodowli, a część na pokarm 
dla węży, jak szczur czy mysz. Niestety, wąż nie 
ma rąk i nie może ukroić sobie kotleta:) Ma ciągły 
instynkt zabijania i się nie oswoi. 

 

- Które są najbardziej kłopotliwe? 
 

- Ze wszystkimi jest podobnie. Trzeba je karmić, 
poić i żadnego nie można zostawić bez opieki poza 
klatką w mieszkaniu czy pokoju.  

Przede wszystkim mogą pogryźć wszystkie kable                  
i narobić ogromnych strat.  
 

- Gdyby ktoś chciał oddać swoje zwierzę do 
Pana sklepu, to może? 

 

- Tak, przyjmiemy wszystkie, które nie przypo-
minają konia i nie chodzą po drzewach. Zależy też 
od tego, jakie i ile zwierząt mamy na stanie. Spraw-
dzamy także, czy zwierzę nie jest chore – jeżeli wy-
gląda na chore, to najpierw jego właściciel musi 
pójść z nim do weterynarza i je wyleczyć. 

 

- W jaki sposób transportowane jest zwierzę 
po zakupie? 

 

- Najczęściej zwierzęta pakowane są w specjal-
nie przeznaczone do tego celu pudełka, aby nie 
przeziębiły się na zimnie i by nie uciekły.                             
Ze szczurem jest tak, że można położyć go sobie na 
ramieniu i tak iść z nim do domu, ale na przykład 
zeberka jest bardzo podatna na przeciągi. 

 

- Można wziąć do ręki szynszylę? 
 

- Jak najbardziej. Szynszylę trzeba łapać mocno 
obiema rękami za tułów, za ucho lub za ogon. Nie 
można łapać jej za samo futro, ponieważ                                    
w instynkcie obrony, mogłaby uciec, a fragment 
sierści, który trzymaliśmy, zostałby nam w dłoni. 

 

- Czy zwierzęta szybko się oswajają? 
 

- Nie od razu. Musi to trochę potrwać. Jeżeli 
ktoś chce oswoić zwierzaka, musi go cały czas       
trzymać w tym samym pomieszczeniu, w którym 
są ludzie. 

 

- Dlaczego kanarek – samiec jest droższy                       
niż samica?                                                                  ► 
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TROPEM TAJEMNIC… 

▲ Iga bierze do rąk żółwia stepowego. 

►- Kanarek – samiec śpiewa, a samica niestety 
nie. Samica rozmnaża się, a u kanarków ceniony 
jest bardziej śpiew niż rozmnażanie. Na przykład 
samiec i samica zeberek mają tę samą cenę,                            
bo oboje śpiewają. 

 

- Dlaczego ten królik tak spokojnie siedzi                          
i patrzy się na nas? 

 

- Czeka na palec. Jeżeli mu ktoś go włoży przez 
szczebelki, to zaraz podbiegnie i ugryzie, bo będzie 
myślał, że to marchewka. 

 

- Skąd zdobywacie zwierzątka do sklepu? 
 

- Z hurtowni. Małe gryzonie często są przyno-
szone przez ludzi. 

 

Przechodzimy do żółwi. Jeden jest zwierzęciem 
lądowym, drugi – wodnym. Iga bierze do rąk                       
żółwia stepowego. 

 

- Żółwie gryzą? 
 

- Może się zdarzyć, że nas ugryzą, ale tylko                      
żółwie wodne. Roślinożerne jedzą jabłka, sałatę                     
i ogórki. Nasz wodny żółw, który mieszka w akwa-
rium, jest typowo mięsożerny. Je mięso, ryby,                       
krewetki. Ten jest stosunkowo mały. Sama skorupa 
największego żółwia, jakiego nam przyniesiono, 
miała 34 centymetry. 

 

 Na koniec przechodzimy do akwariów z rybka-
mi. 

 

- Dlaczego te rybki pływają w kubkach? 
 

- To są ryby bojowniki. Muszą być osobno,                        
bo mogłyby skubać inne ryby. Oddychają powie-
trzem atmosferycznym, nie skrzelami. Dwa                            
nie mogą być razem ze sobą. Przeważnie do jedne-
go samca potrzebne są trzy samice. 

 

- Są może piranie? 
 

- Nie, piranii nie mamy, ale mogą przyjechać                  
na zamówienie. 

 

- Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie       
rybek? 

 

- Przede wszystkim na to, czy są one zdrowe. 
Poznamy to od razu po ich apetycie i budowie. 
Rybki, które wykazują cechy krzywiczne, słabo 
pływają lub też stale przebywają w jednym rogu 
akwarium. Trzeba też zwrócić uwagę na gładką 
powierzchnię ciała, na której nie mogą być widocz-
ne żadne wybrzuszenia, białe plamki, ani popęka-
ne naczynia krwionośne. Te rybki mogą być                           
nosicielami różnych chorób zakaźnych. 

 

- Jak transportuje się rybki ze sklepu                         
do domu? 

 

- Zazwyczaj przenosi się je w plastikowych to-
rebkach  z wodą. Trzeba jednak pamiętać, że to ich 
krótkotrwały i przejściowy „dom”, ponieważ rybki 
mają w nim ograniczoną ilość powietrza.  Poza tym 
nie powinny być poddawane szokom termicznym. 
Nowe otoczenie rybki powinno mieć zbliżoną tem-
peraturę do temperatury wody, w której pływa. 
Aby uzyskać odpowiednią temperaturę wody, naj-
lepiej położyć torebkę z wodą na powierzchni wo-
dy swojego akwarium i odczekać około piętnastu 
minut, aż woda nabierze podobnej temperatury. 

 

- Czy rybki łatwo przystosowują się do nowe-
go środowiska? 

 

- Nie od razu. Rybka także potrzebuje spokoju, 
musi poznać nowe otoczenie, wrogów i przyjaciół, 
poszukać schronienia. Dopiero później przybierze 
piękne barwy i zainteresuje się pokarmem. 

 

- Jak często się karmi rybki? 
 

- Raz dziennie. Nie można przekarmić, bo jak 
pokarm opadnie na dno, to ryby nie zjedzą i brudzi 
wodę. Mogą wdać się wtedy jakieś infekcje bakte-
ryjne i ryby będą padać. Raz w tygodniu częściowo 
trzeba wymieniać wodę. Woda musi być podgrze-
wana do temperatury 25 – 26 stopni, jak w basenie. 
Nie może być ani chłodniejsza, ani cieplejsza.  

 

- A teraz mamy pytanie tylko do Igi.                           
Iga, jakie są Twoje marzenia? 

 

- Chciałbym, by już była zima… ▪ 
[red.] 

fot. Mariola Siedlecka 
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TROPEM TAJEMNIC... 

„Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”.  Antoine de Saint – Exupéry „Mały Książę” 

W GOŚCINIE U DOKTOR DOLITTLEW GOŚCINIE U DOKTOR DOLITTLEW GOŚCINIE U DOKTOR DOLITTLE   

Odwiedzamy Gabinet Weterynaryjny 
„Dudek—Vet”. Rozmawiamy z lekarzem                           
weterynarii Panią dr Katarzyną Kropiwnicką. 

 

- Jakie zwierzęta leczone są u Pani                                  
w gabinecie? 

 

- Naszymi pacjentami są głównie psy, koty, 
świnki morskie, króliki, czasem chomiki, bardzo 
rzadko żółwie. Dawniej lekarz weterynarii zajmo-
wał się wszystkimi gatunkami zwierząt, obecnie 
jest wiele specjalizacji. Pracuje z nami pan doktor, 
który zajmuje się  w terenie dużymi zwierzętami – 
leczy konie, krowy, czasem świnie. Rybki i zwie-
rzęta egzotyczne leczone są w specjalistycznych 
lecznicach w Warszawie. 

 

- Czy lubi Pani swoją pracę? 
 

- Bardzo lubię. Taka praca zawsze była moim 
marzeniem. Cieszę się, że to marzenie się spełniło. 

 

- Zdarzyło się Pani nie uratować zwierzęcia? 
 

- Niestety tak. Nie zawsze jesteśmy w stanie 
zdiagnozować wszystkie problemy, czasami                      
leczenie okazuje się nieskuteczne, ale na szczęście 
dzieje się tak niezwykle rzadko. 

 

- Czy praca weterynarza jest trudna? 
 

- Tak, to jest ciężka praca, niezależnie                                 
od gatunku zwierzęcia. Nasz pacjent nie powie,                                                             
w którym miejscu go boli i co tak naprawdę mu 
dolega. Zwierzęta też nie rozumieją, że chcemy im 
pomóc i bardzo często starają się od nas uciec,                     
a nawet mogą ugryźć. Leczenie maleńkich                        
zwierzątek jest trudniejsze niż dużych. Musimy 
bardzo uważać, by leki były odpowiednio dawko-
wane. Trzeba też dbać, by zwierzęciu nie zrobić 
krzywdy, gdy jest w naszych rękach. 

 

- Czy weterynarze szczepią się na wściekli-
znę? 

 

- Poddajemy się szczepieniu przeciwko wście-
kliźnie na pewno wtedy, gdy zwierzę nas ugryzie. 
Niektórzy szczepią się profilaktycznie. Obecnie 
wścieklizna jest zwalczana z Urzędu. Nasz rejon 
nie jest  narażony na wściekliznę. Sama osobiście                               
nie spotkałam się ze zwierzęciem wściekłym. 

 

- Kiedyś koło naszej szkoły błąkał się                     
bezpański pies. Czy obejmują Państwo też                    
opieką zwierzęta bezdomne? 

 

 

-  Obecnie ze względu na profilaktykę, która 
przeciwdziała rozmnażaniu się tych zwierząt,  jest 
coraz mniej bezpańskich psów. Zdarzają się jednak 
sytuacje, że ktoś pozbywa się swego zwierzęcia i 
wtedy takie zwierzęta pojawiają się w okolicach 
osiedli. Takie psy wyłapuje straż miejska i oddaje 
do schroniska albo znajduje się właściciel. Obecnie 
mamy w gabinecie kotki, które ktoś znalazł i nam 
przyniósł. Leczymy je i staramy się znaleźć                           
dla nich nowy dom. 

 

- Ktoś dostaje w prezencie na Gwiazdkę                      
szczeniaka. Co powinien zrobić? 

 

- Najpierw powinien się zorientować, czy szcze-
niątko było przez poprzedniego właściciela odro-
baczone i zaszczepione. Jeżeli to nie zostało zrobio-
ne, to z takim zwierzęciem trzeba przyjść do wete-
rynarza, aby go zbadał i ocenił jego stan zdrowia. 
Jeżeli to młode szczenię, to najpierw je odrobacza, 
a potem proponuje szczepienia. Choroby zakaźne 
bardzo często atakują młode zwierzęta. Kiedy 
zwierzątko jest odłączone od matki, traci odpor-
ność i łatwo może zachorować na choroby wieku 
dziecięcego. U zwierząt bardzo często występują 
pasożyty wewnętrzne i one dodatkowo powodują 
obniżenie odporności. 

 

- Jeżeli już mamy zwierzątko, jakie jego zacho-
wania powinny nas niepokoić? 

 

- Jeśli do tej pory nasze zwierzę zachowywało 
się normalnie, a teraz widzimy, że jest smutne, oso-
wiałe, chowa się pod fotel, nie chce się z nami ba-
wić, przestaje jeść, ma problemy z wypróżnieniem,  

                                                                                ► 

fot. Mariola Siedlecka 
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TROPEM TAJEMNIC... 

► to jest to sygnał, aby przyjść z nim do lekarza. 
Nie warto czekać aż problem się rozwinie. Jeżeli 
zwierzę wymiotuje lub ma biegunkę, powinno się 
przyjść najszybciej, jak to możliwe. 
 

- Co ludzie dają zwierzętom do jedzenia,                   
czego one jeść nie powinny? 

 

- Najczęstszym problemem jest gdy ludzie                    
karmią zwierzęta tym samym, co sami jedzą.                       
Na pewno bardzo niezdrowe jest karmienie psów                       
i kotów czekoladą, czosnkiem, cebulą, winogrona-
mi, rodzynkami. Mogą doprowadzić do groźnych 
chorób, a nawet śmierci zwierzęcia. Chipsy zawie-
rają bardzo dużo szkodliwej soli. Nie powinniśmy 
podawać psom kości drobiowych, surowego mięsa 
oraz całych jajek. Nie można dawać zwierzętom 
ludzkich leków, np. ibuprofenu. Wbrew powszech-
nym opiniom, koty i psy nie powinny pić mleka,          
bo nie trawią laktozy. Najbezpieczniej podawać im 
gotową karmę. Posiłki powinny dostarczać                        
zwierzęciu wszystkie potrzebne składniki. 

 

- Jaką chorobą, poza wścieklizną, człowiek         
może zarazić się od zwierzęcia i jak temu                             
zapobiegać? 

- Człowiek może się zarazić przede wszystkim 
pasożytami.  

 

Po zabawie z psem i kotem powinniśmy umyć 
ręce, nie pozwolić się dać lizać zwierzęciu. Jeżeli 
chodzi o koty, trzeba uważać na toksoplazmozę. 
Jeżeli czyścimy kocią kuwetę, to powinniśmy uwa-
żać, żeby nie stykać się z zanieczyszczonym pia-
skiem, a jeżeli się zetkniemy, koniecznie umyć ręce. 
Chorobą niebezpieczną dla człowieka może być 
również kaszel kenelowy, występujący                    
u psów. Zawsze zanim pogłaszczemy zwierzę,                   
należy zapytać się właściciela o pozwolenie. 

 

- Czy ma Pani swoje zwierzę? 
 

- Nie mam, ze względu na alergię w rodzinie, 
ale bardzo chciałabym mieć kota. Warto mieć                    
własne zwierzę. 

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy 
zdrowych, spokojnych i  radosnych świąt!  ▪ 

 

[red.] 
 

Dokąd dalej? Dwa miejsca, do których powin-
niśmy jeszcze dotrzeć, podpowiedziała nam                     
rozmowa z Panią dr Katarzyną Kropiwnicką.  

Tuż przed feriami świątecznymi udajemy się  
do Straży Miejskiej w Błoniu (o naszej wizycie opo-
wiemy Wam w numerze styczniowym),                   
a teraz... 

ZWIERZAKI CZEKAJĄZWIERZAKI CZEKAJĄZWIERZAKI CZEKAJĄ   

Rozmawiamy z Panią dr Wandą                   
Dejnarowicz—Dyrektorem Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt 
w  Warszawie.  

 

- Jak dużo mają Państwo zwierząt?    
Czy wystarcza dla nich miejsca? 

- Mamy około 1280 zwierząt                         
na czterech hektarach powierzchni. 
Miejsca dla nich wystarcza, schronisko 
m o ż e  p o m i e ś c i ć  2 0 0 0  p s ó w                                      
i 150 kotów. 

 

- Jak dużo zwierząt trafia                                 
do Państwa miesięcznie? 

 

- Miesięcznie trafia około dwustu 
zwierząt. W okresie świątecznym liczba                           
ta niewiele się zwiększa. 

 

- Skąd zwierzęta przybywają do schroni-
ska? 

 

- Zwierzęta są odławiane i przywożone                          
z terenu miasta stołecznego Warszawy. 

▲ Rudi jest jednym ze zwierząt szukających dobrego 
opiekuna. 

 - Czy poza psami i kotami bywają u Państwa 

inne zwierzęta? 

- Mamy głównie psy i koty, czasami zdarzają się 

szczurki.                                                                      ► 

fot. www.napaluchu.waw.pl 
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POMAGAM... 

 

- Wolontariuszem może zostać osoba dorosła, 
cechująca się między innymi wrażliwością na los 
zwierząt i empatią. Powinna szanować zwierzęta,      
a także mieć dla nich czas. W kwestii formalnej 
musi zdać egzamin.  

 

 - Jakie akcje edukacyjne prowadzi schronisko 
w sprawie ograniczenia bezdomności zwierząt? 

 

- Schronisko prowadzi różne akcje zbiorki,                
pogadanki, oprowadzanie po schronisku. Prowa-
dzimy też szeroko zakrojoną akcję kastracji                      
zwierząt, które oddawane są do adopcji. 

 

- Jakimi sukcesami mogą Państwo się pochwa-
lić? 

 

 - Schronisko ma dobry wizerunek. Mamy dużo 
adopcji. W ciągu czterech lat liczba zwierząt 
zmniejszyła się aż o tysiąc.   

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. I Państwu,                  
i zwierzętom życzymy zdrowych, spokojnych, 
radosnych Świąt! ▪ 

[red.] 

►- Jak wygląda codzienna opieka pracowni-
ków schroniska nad tymi zwierzętami?  

 

- Schronisko zapewnia opiekę bytową, lekarską    
i behawioralną.  

 

- Jak długo zwierzęta mogą mieszkać                                 
w schronisku? Co się z nimi później dzieje? 

 

- Zazwyczaj zwierzęta są adoptowane                            
lub odbierane przez właścicieli.  Jeżeli tak by się 
stało, jest tu dla nich miejsce do końca życia.                         
Odsetek zwierząt adoptowanych, wydawanych to 
około 100% względem napływu. 

 

 - Przybywając do schroniska po zwierzę,                       
co powinniśmy ze sobą zabrać? 

 

- Osoba adoptująca powinna mieć ze sobą                          
dowód osobisty. Adopcja jest bezpłatna. Należy 
pamiętać, aby była przemyślana i zaakceptowana 
przez całą rodzinę. 

 

- Kto może zostać wolontariuszem i pomagać      
w opiece nad zwierzętami? 

SERCE NA ŁAPIESERCE NA ŁAPIESERCE NA ŁAPIE   

► Pani Beata wraz z uczniami naszej szkoły                       
zawozi dary dla  Schroniska w Milanówku. 

W SCHRONISKU W MILANOWKU 

fot.  udostępnione przez p. Beatę Gospodarską 
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TEMAT MIESIĄCA 

JESTEM FELIKS!JESTEM FELIKS!  

Co Twoje zwierzę powiedziałoby w Noc Wigilijną?                                                                                                                  
Otrzymaliśmy od Was wiele ciekawych prac. 

Jestem kotkiem o imieniu 
Feliks. Dziś jest Noc Wigilijna                  
i chciałem Wam trochę o sobie 
opowiedzieć. 

Jestem młodym kotem, mam 
dopiero trzy miesiące. Moje  
futerko jest białego koloru i jest 
bardzo milutkie w dotyku. Nie 
wiem, jak to się stało, ale każde 
z moich oczu jest innego koloru 
– jedno jest niebieskie, a drugie 
brązowe. Myślę, ze jedno        
odziedziczyłem po tacie,                           
a drugie po mamie. 

Moją panią jest Gabrysia – 
dziesięcioletnia dziewczynka. 
To ona dba o mnie, o to żebym 
miał pełny brzuszek i aby mi się 
nie nudziło. Bardzo lubię harce z moją właścicielką. 
Moją ulubioną zabawą jest ta w kotka i myszkę. 
Niestety, nie zawsze mogę liczyć na jej towarzy-
stwo – Gabrysia chodzi do szkoły. Wtedy towarzy-
stwa dotrzymują mi moi przyjaciele. Jeszcze Wam 
o tym nie wspominałem, ale nie jestem jedynym 
pupilem w domu.  

Po wielogodzinnych harcach 
najchętniej zjadam coś pysznego                  
i zasypiam w moim posłanku. 
Najbardziej lubię jeść mięso i pić 
mleko, ale nie pogardzę też chru-
piącymi kuleczkami. 

W moim życiu są też straszne 
momenty. Jednym z nich jest czas, 
kiedy moi państwo wyciągają 
straszną maszynę, która robi mnó-
stwo hałasu. Podobno to                   
odkurzacz, nie wiem, do czego 
służy, ale bardzo się go boję.                      
Jak tylko go usłyszę, uciekam pod 
łóżko. 

Oprócz mnie mieszkają tu jeszcze Leon,                 
Tofik i Frejka. Leon i Tofik są kotami tak jak ja,       
a Frejka jest chyba psem, ale tego jeszcze nie             
jestem na sto procent pewny. 

Muszę Wam powiedzieć, że trafiłem do ogrom-
nie fajnego domu, w którym jest mi bardzo dobrze 
i mam przyjaciół. Za to wszystko staram się im  
odwdzięczyć, jak tylko potrafię najlepiej, czyli                    
moim kocim mruczeniem na dobranoc. ▪ 

 

Gabrysia Cerazy (4c) 

RUDI   
Cześć! Mam na imię Rudi. Jestem psem. Moim 

właścicielem jest Kacper. Uwielbiam się z nim                      
bawić całe dnie. Lubię, jak wychodzi ze mną na spa-
cery i mnie karmi. W mojej misce nigdy nie brakuje 
jedzenia, a moje legowisko jest sprzątane co kilka 
dni. Kiedy jest ciepło, Kacper idzie ze mną na                       
boisko. Bawimy się piłką, a gdy piłka się zepsuje, 
kupuje mi nową albo wynajduje zapasową. 

Czasami Kacper bierze mnie do Parku Bajka.                      
W moje urodziny kupuje mi pluszaka do gryzienia 
albo piłkę. Pozwala mi spać u siebie w pokoju. 
Uwielbiam, jak mnie głaszcze i drapie za uchem. 
Czasami nadepnie mi na łapę, ale to moja wina,                         
bo się pcham. Lubię go za to, że się mną opiekuje                           
i mnie kocha.  

Życzę każdemu pupilowi, żeby miał takiego             
pana. ▪ 

 

Kacper Łach (5d) 
Zdjęcie Rudiego znajduje się na stronie tytułowej. 

Mam chomika, ma na imię Klopsik. Jest malutki 
i bardzo lubi się bawić, tak jak ja. To będzie               
pierwsza nasza wspólna Wigilia. Mam nadzieję,        
że Klopsikowi jest u mnie bardzo dobrze. Mój cho-
miczek lubi biegać i dlatego w swoje klatce ma 
kołowrotek, a czasami chodzi po dużym domku. 
Gdyby mój chomiczek przemówił w Wigilię,      
pewnie powiedziałby: „Ale tutaj jest wesoło!!                 
Lubię się z Tobą bawić, Zosiu!”. ▪ 

 

Zosia Tomaka (1a) 

KLOPSIKKLOPSIKKLOPSIK   
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TEMAT MIESIĄCA 

ABBAABBA  

Abba z zainteresowaniem słucha, gdy inni                     
mówią, a szczególnie o jedzonku na święta Bożego 
Narodzenia. 

Gdy zbliżają się święta, moja suczka zawsze 
dziwnie się zachowuje, tak jakby zaraz miała coś 
mi powiedzieć.  

Kiedy siadamy do stołu, ona ucieka do pokoju                         
i wydaje się, że mówi: „A czemu, wy mnie nie        
chcecie zabrać do stołu?”.  

Mam wrażenie, że ona na Boże Narodzenie                    
naprawdę potrafi coś powiedzieć, bo przecież bez 
żadnej tajemnicy, nie skrywałaby się w te święta 
przed członkami naszej rodziny.  

Myślę, że zwierzęta w tym szczególnym czasie 
potrafią ze sobą porozmawiać. ▪ 

 

Natalia Bugaj (4e)  W Noc Wigilijną Brygida otwiera pyszczek                     
i zaczyna szczekać. 

 Wygląda to tak, jakby chciała coś do nas 
wszystkich powiedzieć, lecz wszyscy się zastana-
wiamy, co by to było.  

Gdy zaczyna szczekać, to nigdy nie może 
skończyć. Zawsze swoim mokrym i zimnym      
noskiem ociera się o ciocię Elę i miło ją ze sobą 
ciągnie. 

Kiedy wychodzi na podwórko, to zaczyna 
podejrzanie się zachowywać i wszystkich to nie-
pokoi. Z ciocią już kiedyś próbowaliśmy wpaść 
na to, że ona naprawdę umie rozmawiać,                        
lecz potem w to sami nie wierzyliśmy.  

Myślę, że w Noc Wigilijną powiedziałaby: 
„Dziękuję Ci Adrian, że mną się zajmujesz,                     
że mnie karmisz i wychodzisz ze mną na 
dwór”.▪ 

Adrian Bugaj (5d) 

BRYGIDABRYGIDA  

LILOLILOLILO   
Wabię się Lilo, jestem samcem rasy labrador. 

Moją opiekunką jest Julia.  
Do jedzenia dostaję karmę Pedigree - jest                      

pyszna. Dostaję także resztki z talerzy, najwięcej   
w Wigilię. Śpię na ganku, jest tam bardzo ciepło. 
Moje ulubione miejsce do spania jest przy 
drzwiach.  

Julka bawi się ze mną w berka i gra w piłkę 
nożną. Nie lubię tego, że jak chcę wskoczyć                          
na hamak, to on przewraca się na drugą stronę                    
i spadam. Jeszcze nie lubię, gdy ludzie nie rozu-
mieją mojej mowy. Nienawidzę kąpieli i pobytów 
u weterynarza. Lubię, gdy moja pani się do mnie 
przytula, głaszcze mnie i wyczesuje.  

Julka najbardziej kocha mnie za to, że potrafię 
się wygłupiać i jestem dobrym ochraniarzem moje-
go domu. ▪ 

  Julia Cegłowska (4c) 
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TEMAT MIESIĄCA 

POBUDKA!POBUDKA!  

Cześć, nazywam się Suzi. Mam 3 lata. Moją                   
opiekunką jest Maja.  

Ostatnio szczęśliwie urodziłam szóstkę szczenia-
ków. Moje dzieci mają na imię: Molly, Luka, Kodi,  
Lufi oraz Cziko i Niko (dwoje ostatnich to bliźniaki).  

Bardzo bym chciała spać w łóżku mojej pani. Przy-
biegam do jej pokoju prosto z podwórka, ale ona mnie 
wyprasza. Lubię gryźć buty domowników, najbardziej 
te nowe. Nie rozumiem ich gniewu, gdy to robię. Bar-
dzo nie lubię, gdy Maja mnie ignoruje i na mnie nie-
potrzebnie krzyczy. Przecież zawsze jestem grzeczna. 
Wszyscy najbardziej kochają mnie za to, że pozbywam 
się niepotrzebnych par butów. Kochają mnie też za to, 
że jestem bardzo ładna i często się z nimi bawię. Gdy 
Maja trzyma w ręku kawałek kiełbasy, to                                
mówi: ,,Siad!”. Przecież zrozumiałabym po                          
prostu ,,Usiądź”.  

Szczeniaki mnie strasznie męczą, gdy rozłażą się 
we wszystkie strony. Szczekam wtedy na cały dom, 
żeby znów weszły do budy, a pani myśli, że chcę 
wyjść na dwór.  

Od kiedy urodziłam swoje psiaki, wszyscy nimi się 
bardzo interesują i chcą je dotykać. Bardzo mnie to 
denerwuje, ponieważ muszę je karmić, a domownicy 
nie dają nam chwili spokoju.  

Co by było, gdyby mój kot mógł mówić                
w Noc Wigilijną? 

Mam trzy zwierzaki w domu: psa i dwa 
koty. 

Dakar to poważny, dorosły kot, można               
napisać: dostojny. Natomiast Totetek to takie 
kocie dziecko, które w dzień śpi lub je. W nocy 
harcuje, udaje, że poluje na myszy, czyli stopy 
moje lub mamy. Przynosi mi do zabawy               
piłeczkę lub piórka. Co powie w Wiglię? 

- Konradzie, chodź się bawić! No, wstawaj! 
Nie śpij! Szkoda nocy! ▪ 

Konrad Wojciechowski (4c) 

SUZISUZISUZI   

W ogóle od tej pory bardziej o mnie dbają                  
i ciągle dostaję jakieś smakołyki. Pod choinkę 
życzę sobie udko—największe, jakie święty                 
Mikołaj znajdzie w sklepie…▪ 

Maja Misiak (4c) 

Co  powiedziałoby moje zwierzę w Noc Wigilijną? 
Nazywam się Glonek. Jest mi z Kacprem bardzo                
dobrze. Kacper zmienia mi wodę co tydzień i karmi 
dwa razy dziennie. ▪ 
 

Kacper Więtczak (5d) 

GLONOJAD GLONOJAD GLONOJAD    
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TEMAT MIESIĄCA 

LATO 2010 

Cześć Kobi, jest Wigilia. 
Chcia łbyś  m i  coś                     
powiedzieć? 

Hmmm... 

Nieeee... 

NA   
PEWNO?! 

No dobra, sorry 
za tę dziurę                      
w kapciu... 

Filip Kamiński, 5d 

MANFRED I ELZAMANFRED I ELZAMANFRED I ELZA   

Mam na imię Manfred, a Elza to mój kolega. 
Jesteśmy świnkami morskimi. U Mateusza jeste-
śmy od niespełna roku. Najpierw mama Mateusza 
kupiła mnie - Manfreda, a Elzę dostał od cioci na 
imieniny. Obydwaj jesteśmy chłopakami. Ja mam 
sierść trzykolorową: biało-czarno-brązową. Elza 
jest biało-biszkoptowy. Mateusz nazwał nas tak  
od postaci z bajek: ja jestem jak mamut z Epoki 
Lodowcowej, a Elza jest biały jak śnieg z Krainy 
Lodu. 

Bardzo lubimy jeść trawę, koniczynę, mlecze, 
marchewki, sałatę. Teraz jest mało soczystej trawy, 
więc musimy jeść siano. 

Tata Mateusza zbudował dla nas duże                           
terrarium. Z drewna zbił nam domek. Tam śpimy           
i się bawimy. Mateusz lubi nosić nas na rękach.                       
Ja jestem ciekawski i lubię wchodzić pod bluzkę, 
w rękawy albo w nogawki. Elza jest bardziej                   
leniwy. 

Gdybyśmy mogli mówić, to w Wigilię pewnie 
powiedziałbym: 

- Ej, a gdzie trawa? I czemu nie ma cię w domu 
całymi dniami? 

A Elza: 
- Bardzo lubię, gdy drapiesz mnie za uszkiem, 

ale nigdy więcej mnie nie kąp. 
Jeszcze nie widzieliśmy ubranej choinki,                         

ale pewnie na jej widok powiedzielibyśmy: 
- O! Jaka duża świecąca trawka! Mniam! 
Mateusz bardzo nas lubi. Stara się opiekować 

nami jak najlepiej. Mamy nadzieję, że w którąś  
Wigilię naprawdę przemówimy ludzkim głosem.▪ 

 

Mateusz Musiejewski (4c) 
 
Wszystkie zdjęcia zostały udostępnione przez autorów prac. 

KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ!KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ!KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ!   

Wszystkim autorom przekazanych nam prac serdecznie gratulujemy wspaniałych tekstów.                                                   
Żałujemy, że nie mogliśmy zamieścić pozostałych prac, jednak można je czytać w naszej bibliotece szkolnej. 

Myślałam, że w tej 
głębinie nikt mnie 
nie znajdzie... 

Piotrek Siedlecki, 3a 
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NA ZDROWIE! 

LATO 2008  

LATO 2010 

Festiwal Zdrowia odbył się w czwartek 18 grud-
nia. Brali w nim udział uczniowie klas czwartych, 
piątych i szóstych.  

Wszyscy mieli pokazać, że potrafią zadbać                          
o swoje zdrowie. Zmagania uczestników oceniało 
jury, w którym zasiadali Pan Robert Rataj                                    
z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Pani                         
Dyrektor Ewa Samsel, Pani Marta Gontarek                              
ze świetlicy szkolnej i Pani Joanna Wawrzyniak—
nasza pielęgniarka. 

Poszczególne klasy przedstawiały: 
 Prezentacje na żywo oraz multimedialne - 

krótkie scenki promujące zdrowy styl życia. 
 Pokazy plakatów – pokazujących prozdro-

wotną postawę. 
 Zdrowe śniadanie, które trzeba było przygo-

tować i zaprezentować jury. 
 Quiz - przedstawiciele każdej klasy musieli 

odpowiedzieć na dwa pytania na temat       
zdrowia. 

 Pokaz umiejętności tanecznych albo                                    
sportowych. 

Festiwal łączył naukę z zabawą i rywalizacją.  
Pierwsze miejsca zdobyły klasy 4a, 5c i 5e, 6b                      

i 6e. Gratulujemy wszystkim uczniom i ich wycho-
wawcom! ▪ 

 

Oliwia Sionek (5e) 
 

Festiwal Zdrowia odbył się w ramach projektu 
"Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła" - współfi-
nansowanego z Rządowego Programu "Bezpieczna 
i przyjazna szkoła".  

fot. M. Siedlecka 

ZDROWO, BEZPIECZNIE, RADOŚNIE!ZDROWO, BEZPIECZNIE, RADOŚNIE!  

„Radość i zdrowie przemieniają zimę w lato”. Marc Antoine Desaugiers  

ZDROWY HUMORZDROWY HUMORZDROWY HUMOR   

☺ Pacjent skarży się doktorowi:  
- Panie doktorze, nie mogę usnąć. Przewracam 

się z boku na bok i nic! 
 - Też bym nie zasnął, jakbym się tak wiercił.  

 
☺ W pociągu jest wielki tłok, pasażerowie stoją                           
w korytarzu. Nagle słychać głos z oddalonego                             
przedziału:  

- Lekarza! Czy jest tutaj jakiś lekarz? 
Z końca wagonu przez tłok przeciska się lekarz.                                

Po dotarciu na miejsce słyszy pytanie: 
- Choroba gardła na sześć liter?  

fot. Aldona Cyranowicz 

fot. Aldona Cyranowicz 

fot. Aldona Cyranowicz 

☺ Przychodzi mężczyzna do lekarza laryngo-
loga i mówi:  

- Panie doktorze, wydaje mi się, że jestem ćmą.  
- Ale to nie do mnie—wzrusza ramionami     

lekarz.  - Trzeba było pójść do psychiatry.  
- Może i trzeba było, ale poszedłem tam, gdzie 

się świeciło.  
 

☺ Pielęgniarka pyta pacjenta: 
- Miewa pan czasem jakieś nudności? 
- Nie, mam tu takie małe radyjko. ▪ 
 

Piotrek Siedlecki (3a) 

http://dowcipy-o-lekarzach.humoris.pl
http://dowcipy-o-lekarzach.humoris.pl
http://dowcipy-o-lekarzach.humoris.pl
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NA ZDROWIE! 

Marysia Wodnicka (4f) 

Jak Marchewka Reniferem się stała... 

POZNAJCIE SUPER MARCHEWKĘ!POZNAJCIE SUPER MARCHEWKĘ!POZNAJCIE SUPER MARCHEWKĘ!   
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NASZE SPRAWY 

LATO 2010 

fot. M. Siedlecka 

„Każdą nową rzecz wypróbuj trzy razy: pierwszy dla przełamania strachu, drugi dla nauki                                                                          
i trzeci dla określenia, czy podoba ci się, czy nie”.  Wergiliusz Thompson 

◄ W gimnazjum czeka nas dużo nauki. 

NIE BAŁAM SIĘ...NIE BAŁAM SIĘ...  

Kilka dni po próbnym sprawdzianie kompetencji 
dla klas szóstych rozmawiamy z Agatą Marjańską         
z klasy 6a. 
 

- Agata, chcielibyśmy zapytać Cię o próbny 
sprawdzian kompetencji klas szóstych, który                   
odbył się we wtorek. Bardzo się bałaś? 

 

- Próbny test kompetencji jest jak każdy spraw-
dzian, tyle, że mniej czasu, a dużo więcej zadań. Nie 
bałam się. 

 

- Jak się do niego przygotowywałaś? 
 

- Tak naprawdę nic nie powtarzałam, ponieważ 
nie da się przewidzieć tego,  co będzie. Jak dotych-
czas staram się uczyć systematycznie, więc można 
jedynie powtórzyć gramatykę z języka polskiego                          
i poćwiczyć zadania z matematyki. Język angielski  
jest ciągle powtarzany. 

 

- Co było na nim najtrudniejsze? 
 

- Dla mnie matematyka, ponieważ to nie jest mój 
ulubiony przedmiot. 

 

- A co myślisz, że poszło Ci najlepiej? 
 

- Język angielski i język polski – tak sądzę. 
 

- Przy okazji, jesteś jedną z najlepszych uczen-
nic w naszej szkole, rozpoczęłaś naukę w klasie 
pierwszej, mając sześć lat... Czy łatwo było Ci          
osiągać wysokie oceny w nauce i zachowaniu? 

 

- Dziękuję za miłe słowa. Cały czas pracuję na 
dobre oceny, uczę się systematycznie i biorę udział 
w wielu konkursach – szczególnie plastycznych.  
Sprawia mi to wielką przyjemność, choć poświęcam 
temu wiele czasu. 

- Czego chciałabyś życzyć sobie z okazji 
świąt? 

 

- Z okazji świąt życzę sobie dużo zdrowia, 
odpoczynku, spotkania z rodziną i szalonego 
sylwestra. 

 

- A może masz już jakieś plany, marzenia                  
na nowy rok kalendarzowy? 

 

- Zazwyczaj nic nie planuję, spontaniczność 
lubię najbardziej. Jednak muszę zastanowić się, 
do którego gimnazjum będę uczęszczała –                      
mam jeszcze chwilkę na zastanowienie. 

 

- Życzymy Ci, aby te życzenia i marzenia się 
spełniły! 

 

- Dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkim 
wspaniałych świąt i bardzo dobrego Nowego 
Roku! ▪ 

[red.] 

Na temat próbnego sprawdzianu kompetencji 
dla klas szóstych rozmawiamy też z Panią Anną 

Lachowicz—wychowawczynią klasy 6a. 
 

- Jak wyglądał przebieg tego sprawdzianu? 
 

- W tym roku po raz pierwszy uczniowie 
otrzymali do rozwiązania dwa arkusze zadań. 
Pierwszy sprawdzał znajomość zagadnień                       
z zakresu języka polskiego i matematyki, a drugi 
z języka angielskiego. ► 

fot. Marta Marjańska 

▲W grudniu Agata została laureatką ogólnopolskiego 

konkursu „Otwarci na świat – Internet w naszym                   

domu”. 

SAMYCH SUKCESÓW!SAMYCH SUKCESÓW!SAMYCH SUKCESÓW!   

fot. Karolina Siedlecka 
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NASZE SPRAWY 

LATO 2010 

► Pierwsza część próbnego sprawdzianu                      
kompetencji rozpoczęła się o godz. 8.00 i trwała 
osiemdziesiąt  minut (dla niektórych uczniów                   
przewidziano dłuższy czas pracy). Potem wyzna-
czono przerwę. Po niej dzieci wracały do sal,                   
aby wykazać się znajomością języka obcego. 

 

- Jak Pani uczniowie poradzili sobie z zadania-
mi? Co okazało się dla nich najtrudniejsze? 

 

- Uczniowie mojej klasy podeszli do sprawdzia-
nu ze spokojem i odpowiednim dystansem - w koń-
cu to dopiero próba. Gdy poprosiłam ich o opinię, 
większość z nich przyznała, że zadania z matematy-
ki wydały im się łatwiejsze niż z języka polskiego.  

 

- Jak szóstoklasiści powinni się teraz przygoto-
wywać do „prawdziwego”, kwietniowego spraw-
dzianu kompetencji? Na co powinni zwrócić                  
największą uwagę? 

- Nic nie zastąpi systematycznej nauki i utrwala-
nia poznawanych treści. Przed sprawdzianem warto 
poświęcić trochę czasu na rozwiązywanie próbnych 
testów.  

Pozwoli to oswoić się ze specyficzną konstruk-
cją niektórych pytań oraz uwidoczni ewentualne 
braki w wiadomościach. W naszej szkole nauczy-
ciele prowadzą wiele zajęć dodatkowych adreso-
wanych do uczniów klas szóstych. Warto brać                   
w nich udział.   

- Czego życzyłaby im Pani w nowym roku? 

- Życzę wszystkim szóstoklasistom wysokich 
wyników na prawdziwym sprawdzianie, ale przy 
niskim poziomie stresu. Niech z bagażem dobrych 
wspomnień opuszczą mury szkoły podstawowej, 
by w nowej placówce poznać wspaniałych,                     
inspirujących ludzi. 

- A czego sobie…? 

- Sobie? Sukcesów moich uczniów. Coś takiego 
cieszy każdego nauczyciela:-) 

- Życzymy Pani, aby te życzenia się spełniły! ▪ 

[red.] 

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś                     
na temat przygotowań do sprawdzianu                               
kompetencji, piszcie: diamir72@o2.pl 

PAPIEROWE                                PAPIEROWE                                PAPIEROWE                                
MARZENIAMARZENIAMARZENIA 

W grudniu ekipa Korczak TV miała specjalne 
zadanie. Kręciliśmy sceny do filmu na konkurs 
MEN pod tytułem „Książki naszych marzeń”.                
Nagraliśmy bardzo dużo materiału spośród, któ-
rego wybrano najlepsze ujęcia na cztery filmiki,                     
do obejrzenia których gorąco zachęcamy. Wystą-
pili w nich uczniowie naszej szkoły. Nasi aktorzy                            
i statyści wcielali się w różne postacie z książek.                   
W poszukiwaniu swoich ulubionych pozycji do 
czytania przemierzali bibliotekę wzdłuż i wszerz, 
zaglądając i czytając wszędzie, nawet w szafce                       
z książkami. Uczniowie ze starszych klas czytali 
książki w szatni, na schodach i w czytelni,                              
nie mogąc oderwać oczu od lektur. Przeprowa-
dziliśmy wywiady z uczniami oraz z Panią                     
Dyrektor Aldoną Cyranowicz.  

Chociaż przed przystąpieniem do nagrania         
ustalaliśmy koncepcję i planowaliśmy poszcze-
gólne ujęcia, wiele scen zostało nagranych spon-
tanicznie i to w większości właśnie te okazały się 
najfajniejsze. Na przykład, w trakcie nagrywania                           
do biblioteki przyszedł uczeń pierwszej klasy                      
Franio, aby wypożyczyć książkę z dużymi litera-
mi. Tak nam się to spodobało, że poprosiliśmy go                          
o wywiad.   

Podobno w tym konkursie nie ma przegranych—
my, niezależnie od decyzji jury, jesteśmy bardzo  
zadowolone z efektów naszej wspólnej pracy. ▪ 

 

Julia Twardowska, Laura Łukiewicz (5c) 
 

Jakie są książki Waszych marzeń? Wolicie                    
czytać wersję papierową czy e-booka? 

Jeżeli przeczytaliście książkę, którą chcieliby-
ście polecić innym, napiszcie o niej do nas:                        
diamir72@o2.pl 

Gdzie tu się 
włącza?... 

▲ E-book czy wersja papierowa—ciekawe, co będzie 
książką naszych marzeń za dziesięć lat? 
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PO SĄSIEDZKU 

W dniu 11 grudnia 2014 roku uczestniczyli-
śmy w Maratonie Pisania Listów Amnesty                  
International, przeprowadzonym w Gimnazjum                    
nr 1 w Błoniu.  

Maraton miał na celu wysłanie jak największej 
liczby listów do władz w innych krajach i zwró-
cić ich uwagi na naruszanie praw człowieka.  

Pisaliśmy do władz Ukrainy i Arabii                   
Saudyjskiej w celu uwolnienia niesłusznie                       
osadzonych więźniów. Łącznie udało się napisać 
1152 listy. 

Mamy nadzieję że w taki sposób pomożemy 
tym ludziom. ▪ 

Gabrysia Bracik (5a) 

Ludzie, piszcie listy! 

MARATON PISANIA LISTÓWMARATON PISANIA LISTÓWMARATON PISANIA LISTÓW   

Oleg Sieńcow, Ukraina 
Oleg Seńcow, ukraiński reżyser filmowy. Nocą 

z 10 na 11 maja 2014 roku został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy rosyjskiej Federalnej Służ-
by Bezpieczeństwa (FSB), którzy przybyli prze-
szukać jego mieszkanie. Wraz z innymi osobami 
aresztowanymi na terenie okupowanego Krymu. 
23 maja przewieziono go do Moskwy. 

Oleg Seńcow jest jednym z czterech ukraiń-
skich obywateli przetrzymywanych w moskiew-
skim areszcie śledczym w Lefortowie. Oskarża się 
go o akty terrorystyczne.  

Seńcow brał udział w pokojowych demonstra-
cjach przeciw rosyjskiej interwencji na Krymie,                    
a także w demonstracjach Euromajdanu                      
w Kijowie jako członek zmotoryzowanej grupy 
zwanej Automajdan.  

Krewni i przyjaciele Seńcowa w rozmowie                          
z Amnesty International wyrazili przekonanie,                        
że kierowane przeciw niemu oskarżenia motywo-
wane są politycznie i dotyczą działań pokojo-
wych. 

Raif Badawi, Arabia Saudyjska 
Jest założycielem forum internetowego doty-

czącego praw społecznych i politycznych „Saudi 
Arabian Liberals”. Skazano go za obrazę religii                   
i złamanie prawa dotyczącego Internetu.                            
W maju 2014 roku otrzymał wyrok 10 lat więzie-
nia, 1000 batów, karę pieniężną, 10 letni zakaz po-
dróżowania i zakaz publicznego wyrażania opinii 
w mediach internetowych i tradycyjnych. ▪ 
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Informacje przekazała nam p. Iwona Krasnowska 
(nauczyciel G1). 

fot. Marta Marjańska 

fot. Marta Marjańska 
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LATO 2010 

Następnie zwiedzaliśmy muzeum i miasto.                   
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Nieborowa 
na tradycyjny, polski obiad. Wieczorem pojechali-
śmy do Warszawy, gdzie podziwialiśmy piękne                      
i stare zabytki naszej stolicy oraz udaliśmy się                   
do Muzeum Powstania Warszawskiego. Późnym 
wieczorem odbyło się spotkanie pożegnalne 
uczestników projektu. 

Ostatniego dnia nasi goście wracali do domów. 
Trudno było nam się rozstać, ale już niedługo                  
spotkamy się na kolejnym wyjeździe uczestników 
projektu w Niemczech. 

Naszym gościom bardzo spodobała się Polska, 
region mazowiecki oraz stolica państwa. Zachwy-
ceni byli naszą gościnnością w szkole i podczas 
wycieczki. Dzięki tej wizycie, rozwinęliśmy rów-
nież swoje umiejętności językowe. Był to dla nas 
niezapomniany tydzień, po którym wrażenia                     
na długo pozostaną w naszej pamięci, nigdy nie 
zapomnimy tych wspaniałych ludzi.▪ 

Aleksandra Kucharska (G1) 

Jak powitaliśmy gości z Turcji, Niemiec, Austrii, Norwegii, Anglii, Szwecji, Francji, Rumunii i Grecji... 

MEETING POLANDMEETING POLANDMEETING POLAND   

W dniach 1—5 grudnia 2014 roku odbyła 
się w naszej szkole bardzo ważna wizyta.  
Odwiedziło nas 45 gości z 9 państw współ-
pracujących w ramach projektu Comenius                    
pt. „Traditional Clothes in Europe”. Wszyscy 
bardzo angażowali się w przygotowanie 
szkoły na czas ich odwiedzin. Na korytarzach 
i w salach pojawiły się dekoracje związane              
ze strojami narodowymi. Nie mogliśmy się 
doczekać tego spotkania. 

W poniedziałek 1 grudnia nadszedł dzień 
przyjazdów koordynatorów i uczniów. Powi-
taliśmy ich bardzo gorąco na lotnisku, a niektórych 
na Dworcu Centralnym. Następnie dzieci pojechały 
z rodzinami goszczącymi do domów, w których 
mieli mieszkać przez najbliższy czas, natomiast                
nauczyciele udali się do hotelu. 

We wtorek o godzinie 10.00 uczestników                      
projektu powitała w szkole Pani Dyrektor, potem 
poszli z wizytą do SP2, gdzie zobaczyli, jak wyglą-
da polska podstawówka, oglądali fragmenty lekcji                            
i rozmawiali z oprowadzającymi ich Paniami.  

Po powrocie zwiedzali naszą szkołę i uczestni-
czyli w zajęciach. Następnie oglądali utworzone 
przez naszych uczniów prezentacje multimedialne 
na temat Polski, naszego systemu nauczania                 
oraz dotychczasowych wyjazdów. Wieczorem              
koordynatorzy wrócili do Warszawy, a my spędza-
liśmy czas z kolegami i koleżankami z krajów                
partnerskich. 

Kolejnego dnia, z samego rana, odbyło się                     
spotkanie nauczycieli, natomiast my umilaliśmy 
czas naszym młodszym gościom. W godzinach                   
popołudniowych grupa projektowa poszła na spa-
cer po Błoniu i z wizytą do Pana Burmistrza.                            
O 15.30 w Centrum Kultury miał miejsce pokaz 
strojów i tańców narodowych, przygotowany przez 
uczniów naszej szkoły. Następnie uczestnicy                  
projektu otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Potem 
udaliśmy się do szkoły, gdzie na naszych gości              
czekała już przygotowana tradycyjna wigilia                 
polska. W trakcie kolacji wigilijnej odwiedził nas 
święty Mikołaj z prezentami dla uczniów z zagrani-
cy. Byli oni bardzo zaskoczeni, nie spodziewali się 
takiej niespodzianki. 

W czwartek zabraliśmy grupę projektową                       
na wycieczkę do Łowicza na warsztaty wycinanek 
łowickich.  

Na temat odwiedzin przybyszy z różnych 
krajów w naszej szkole opowiada nam Pani               
Olga Stojanowska—nauczycielka języka angiel-
skiego: 

 - Gości przywitała Pani Dyrektor Aldona                         
Cyranowicz wraz z zastępcą Panią Ewą Samsel 
i zaprosiły na zwiedzanie szkoły. Goście zobaczy-
li kolejno: gabinety terapeutyczne, bibliotekę, 
świetlicę szkolną i kilka sal lekcyjnych. Wzięli 
udział w zajęciach edukacji matematycznej                       
klasy 3a, gdzie uczniowie zmagali się z tabliczką 
mnożenia, ale znaleźli chwilę czasu, by podaro-
wać gościom na pamiątkę prace plastyczne                          
o polskich legendach. ► 
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NIE TYLKO DLA ORŁÓW 

► Uczestniczyli również w zajęciach plastycz-
nych klasy 5e, podczas których wykonywane były 
kartki świąteczne dla emerytowanych nauczycieli 
naszej szkoły. Uwagę gości zwróciły stojące na pa-
rapecie choinki wykonane z makaronu i orzechów, 
przygotowywane na kiermasz świąteczny. Byli        
zachwyceni umiejętnościami artystycznymi 
uczniów. Na koniec odwiedzili salę matematyczną, 
w której 4a pieczołowicie rozwiązywała zadania 
tekstowe. Goście byli pod wrażeniem wyposażenia 
szkoły oraz umiejętności uczniów.  

Kiedy przyszedł czas pożegnania, Pani Dyrek-
tor zaprosiła wszystkich uczestników do pamiąt-
kowego zdjęcia.  

 

Czy wiecie, że…? 
COMENIUS to projekt polegający na współpracy 

dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europej-
skiej, która skutkuje przede wszystkim wymianą                
doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. 

Do projektu mogą przystąpić również szkoły                      
podstawowe. ▪ 

[red.]   

                      

        1.                 

          2.               

      3.                   

        4.                 

              5.           

      6.                   

          7.               

8.                         

          9.               

          10.             

NIE TYLKO DLA ORŁÓWNIE TYLKO DLA ORŁÓW  

Odgadnijcie nazwy zwierząt z przedstawionych przysłów. Rozwiążcie łamigłówkę. 

1. ---------------------------, która dużo ryczy, mało mleka daje. 

2. Pokorne ---------------- dwie matki ssie. 

3. Słabe w gosposi nadzieje, gdy śpi, jak ---------------------- pieje. 

4. Nie jednemu psu --------------------- na imię. 

5. Nie ma -------------------- bez ości, a człowieka bez złości. 

6. ----------------------- tańcują, gdy kota nie czują. 

7. Baba z wozu, ------------------ lżej. 

8. Kiedy się ------------------------- zniża, deszcz się do nas zbliża. 

9. Pisać jak ------------------ pazurem. 

10. Stara ---------------- i na wilka ma sposób. Opracowała Marysia Wodnicka (4f) 
fot. wikipedia.org.pl (CC)   

Poprawne rozwiązania łamigłówki przesyłajcie do dnia 30 stycznia na adres: diamir72@o2.pl 
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SZKOLNY TURNIEJ ŁAMIGŁÓWKOWY 

Uczniowie! W zimowe wieczory nie łamcie nóg, „łamcie” głowy! 

 
Rozwiązuj  łamigłówki i zdobądź ocenę z języka angielskiego! Rozwiązania przekazuj swojemu nauczy-
cielowi. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymasz „+”. Za trzy poprawnie rozwiązane                    
zadania otrzymasz ocenę „5”. Najwytrwalsi łamigłówkowicze otrzymają dodatkowe nagrody.                                 
W tym miesiącu tematem przewodnim jest człowiek. Powodzenia! Good luck! 
 

 

 

 
 

 
Secret word: ___________________________ 

 

 
1. It grows on your head and all of your body. 
2. A person who is pleasant, nice and kind, ready to help others. 
3. Hair that grows on a man’s face. 
4. Sweater. 
5. Something you use to protect yourself against the rain or hot sun. 
6. One of the two parts of the body at each side of the neck that connects arms with the rest of the 

body. 
7. Shoes you wear for sport. 
8. Someone who is between 13 and 19 years old. 
9. Feeling that you want to sleep or rest.  
10. A person who is humorous, makes you laugh. 
11. The part of your hand that helps you to hold things.  

 

Opracowała Olga Stojanowska (nauczyciel). 

 

      1               

  2                   

  3                   

  4                   

5                     

  6                   

    7                 

8                     

    9                 

    10                 

          11           

SCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENTSCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENT  

fot. wikipedia.org.pl (CC) 

Podajemy poprawne rozwiązania łamigłówek                  
z listopadowego numeru gazety: 

Hasło „HAVE FUN!” (str.22): Nasza nocka                          
globalna.  

„POLISH YOUR ENGLISH” (str.23): 

1. Somalia 2. Tunisia 3. Nigeria 4. Zimbabwe                         
5. Ethiopia 6. Morocco  7. Malawi  8. Uganda  
Hasło: One world (jeden świat) 
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OD REDAKCJI:  

 

Czekamy na Wasze propozycje tematów                             
do gazety, ciekawe informacje i zdjęcia.  

Piszcie na temat wydarzeń szkolnych, lokal-
nych, ogólnopolskich. Pytajcie w ważnych dla Was 
sprawach. Współtwórzcie z nami gazetę SP2. 

Jeżeli zainteresowały Was wywiady, możecie    
przekazywać własne pytania do naszych rozmów-
ców. Odpowiedzi przekażemy Wam osobiście                    
lub na łamach gazety. 

   

ZŁOTA MYŚL NA NOWY ROK: ZŁOTA MYŚL NA NOWY ROK: ZŁOTA MYŚL NA NOWY ROK:    

„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały świat działa potajemnie, by udało Ci się to osiągnąć”.  
 

Paulo Coelho   

NA ZAKOŃCZENIE 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nada-
wania  tytułów.  

Na Wasze prace czekamy do 30 stycznia b.r. 
Można je przekazywać osobiście opiekunowi  
redakcji, redaktorom lub przesyłać na adres                  
internetowy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z redakcją możliwy jest również                       
poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Gabriela Bracik  

Zespół redakcyjny: Marta Bajda, Michał Gutowski, Klaudia Kurowska, Janina Paradowska,                
Karolina Siedlecka, Piotr Siedlecki, Oliwia Sionek, Oliwia Sobieszek, Dominika Wałęka,                       
Maria Wodnicka 

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

Adres redakcji: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka     
ul. Narutowicza 21, 05—870 Błonie; tel. (22) 725—32—60 

Kontakt: diamir72@o2.pl                     Spotkania redakcyjne: poniedziałek, godz.14.30 (czytelnia)                       

W jednym z artykułów jest mowa o mężczyź-
nie widocznym na zdjęciu. Jak się on nazywa? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przekazywać 
do biblioteki szkolnej lub przesyłać na adres                     
mailowy: diamir72@o2.pl do dnia 30 stycznia b.r. 

 

Podajemy rozwiązanie listopadowej                 
zagadki fotograficznej. Na zdjęciu znajduje                           
się ksiądz Tomasz Michałowski. 

Nagrodę—niespodziankę za poprawne                      
rozwiązanie zagadki otrzymuje Aleksandra                    
Kłobukowska z Gimnazjum nr 1. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 


