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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
Przedstawiam Wam nowy numer gazetki 

szkolnej.  
Tym razem zastanawiamy się, co zrobić,        

aby jak najwięcej wiedzieć i umieć. W tym celu 
rozmawiamy z uczniami i nauczycielami,                         
odwiedzamy dwa niepubliczne przedszkola                    
w Błoniu, zapoznając się z alternatywnymi                        
systemami nauczania, zaglądamy w zakamarki 
naszej szkoły.  

Udało nam się spotkać z wybitną pływacz-
ką— Panią Otylią Jędrzejczak, która opowie-
działa nam, jak osiągać sukcesy w sporcie. 

Rozmawiając z Panią Edytą Kurlej, przybli-
żamy Wam, jak wygląda na co dzień praca                     
ekipy filmowej z naszej Szkolnej Telewizji                          
Internetowej „Korczak TV”.  

Sporo napisaliśmy też o tym, jak spędzaliśmy 
ferie zimowe, a wiele się działo! Nasi                     
półkoloniści odwiedzili między innymi                        
Centrum Nauki Kopernik, Manufakturę                        
Cukierków (było słodziutko i pyszniutko!)                          
i Laboratorium Ciemności w Warszawie. 

Pragniemy zachęcić Was do przeczytania 
bardzo popularnego obecnie cyklu powieści              
Rafała Kosika „Felix, Net i Nika...” (być może                        
spotkamy się jesienią z bohaterami tej powieści 
podczas kolejnej Nocy w bibliotece szkolnej) 
oraz obejrzenia filmu „Klasa pana Tourette’a”. 

Rozpoczynamy nowy dział w naszej gazetce, 
w którym będziemy zachęcać Was do robienia 
ciekawych (i bezpiecznych) eksperymentów oraz 
całkiem naukowych „magicznych” sztuczek. 

Sprawdzimy Waszą znajomość naszej szkoły.  
Pokażemy Wam, jak szybko zapamiętywać, 

abyście nie zapominali o tym, aby jak najczęściej 
zaglądać do naszej gazetki. 

A teraz zapraszam Was już do czytania. Miłej                
lektury! 

 

Redaktorka naczelna:                                                        
Marysia Wodnicka  

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 Gdzie spędziliśmy ferie zimowe? 

4 W Koperniku nie ma przewodników 

5 Ukręć sobie lizaka! 

5 Nie widzą, a potrafią 

6 Do you speak English?  

7 Pomóż mi zrobić to samodzielnie  

8 Haczi Paczi i Wisielec 

8 Zagrajmy w Carcassonne! 

9 Kliknij w zadanie! 

9 Magiczny Dywan 

9 Podejrzane... 

10 Matematyka nie jest trudna!  

11 Wodny mikroskop 

11 Tęcza na talerzu 

12 Neurony w szkolnej ławce 

13 Każdy z nas ma talent 

13 Podsłuchane... 

14 Jak osiągnąć sukces? 

15 W ekipie filmowej 

16 Klasa ze snów—humor  

17 Felix, Net i Nika 

17 Klasa pana Tourette’a 

18 Przygody Super Marchewki 

19 Gdzie wszystko zdarzyć się może...—

łamigłówka 

20 Zagadka fotograficzna  

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Lekcja języka angielskiego w klasie czwartej 
prowadzona przez p. Olgę Stojanowską. 
Zdjęcie po lewej stronie: Podczas zajęć logopedycznych. 
Zdjęcie po prawej stronie: Gry i zabawy edukacyjne                             
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej „Magiczny                      
Dywan”. 
Fot. Mariola Siedlecka 

▲ „Magiczny Dywan” był dla  naszych redaktorów świetną 
okazją do zabawy.  

fot. Mariola Siedlecka  
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WYDARZENIA 

Ferie, ferie i po feriach... 

GDZIE SPĘDZILIŚMY FERIE ZIMOWE?GDZIE SPĘDZILIŚMY FERIE ZIMOWE?GDZIE SPĘDZILIŚMY FERIE ZIMOWE?   

Gdzie uczniowie SP2 spędzili ferie zimowe?     
Najwięcej z naszych rozmówców spędziło ferie                         
w domu. Spora grupa dzieci jeździła na błońskim 
lodowisku, uczęszczała na zajęcia do Centrum                          
Kultury, na półkolonie w naszej szkole, na ferie                      
organizowane przez Świetlicę "Dajemy Nadzieję". 
Ponadto  byliśmy  w górach  (Biały Dunajec,  Wisła,  

Zakopane, Góry Świętokrzyskie), nad morzem, 
na obozie tanecznym, u babci.  

W Warszawie zwiedziliśmy Wystawę Klocków 
Lego na Stadionie Narodowym, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik. 
Niektórzy byli też za granicą.  

[red.] 

 
U STÓP PIEKIELNEJ GÓRYU STÓP PIEKIELNEJ GÓRYU STÓP PIEKIELNEJ GÓRY   

W pierwszym tygodniu ferii zimowych                          
pojechaliśmy z rodziną do Polanicy Zdrój. Był to 
wyjazd krótki, związany głównie z wizytą w 
szpitalu, ale mimo to udało mi się zobaczyć kilka                        
ciekawych miejsc. 

Polanica Zdrój to miasto uzdrowiskowe                   
w województwie dolnośląskim. Jej największą 
atrakcją jest Park Zdrojowy, w którym są duże 
skupiska przepięknie kwitnących różaneczników. 

Byliśmy w Pijalni Wód Mineralnych. Spróbo-
wałem wody leczniczej—wcale mi nie smakowa-
ła. Trochę trudności sprawiło nam szukanie                        
słynnego Polanickiego Misia. Gdy go wreszcie 
znaleźliśmy, to poczuliśmy wielką radość                               
i satysfakcję. 

Następnego dnia pojechaliśmy do Złotego 
Stoku, gdzie znajduje się kopalnia złota i średnio-
wieczny park techniki. 

W kopalni szliśmy dwoma tunelami. Na                     
tabliczkach umieszczonych w tunelach widziałem 
zdjęcia nietoperzy i pająka najgroźniejszego                             
w Polsce. Jednym z tuneli można było przejść na 
stronę Czech. Widziałem też jedyny w Polsce 
podziemny wodospad. Na koniec jechaliśmy 
„Pomarańczowym Tramwajem”. 

W średniowiecznym parku techniki widzia-
łem koło stepowe, w którym chodziłem, dźwig                      
ręczny, chatę kata, gilotynę. 

Wycieczka, choć krótka, bardzo mi się podoba-
ła. Chętnie pojechałbym tam jeszcze raz i obejrzał 
inne atrakcje Ziemi Kłodzkiej. 

Na koniec ciekawostki: 
- z jednego litra złota można zrobić nić cieńszą 

od włosa i można nią półtora razy okrążyć                             
ziemię; 

-  kiedyś górnicy kopali tunel młotkami przez                   
6 godzin i przekopali się jedynie 5 centymetrów; 

- mój tata dźwigiem ręcznym podniósł 500                          
kilogramową kłodę drewna; 

- górnicy przez 700 lat wykopali 16 ton złota. 
 

 Mateusz Kobierecki 
 

Pytanie: Jak się nazywa miejsce w Kotlinie Kłodzkiej,       
w którym można zobaczyć czołg Leonarda da Vinci? 

▲ W polanickiej pijalni wód. 

▲ Przed kopalnią złota w Złotym Stoku. 

fot. Katarzyna Kobierecka 

fot. Katarzyna Kobierecka 
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WYDARZENIA 

fot. Mariola Siedlecka 

Najlepiej uczymy się przez doświadczenie. 

W KOPERNIKU NIE MA PRZEWODNIKÓWW KOPERNIKU NIE MA PRZEWODNIKÓW  

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Karolina Siedlecka 

fot. Karolina Siedlecka 

Jak dawniej rozniecano ogień? 

fot. Marta Marjańska 

Budujemy 
igloo! 

Nareszcie grają, 
tak jak chciałem! 

Trudno orzec,                        
czy to ptak, czy 
nosorożec? 

A gdyby tak 
zrobić burzę   
piaskową? 

W Centrum Nauki Kopernik można odbyć ciekawe      
warsztaty naukowe, odwiedzić wystawy i planetarium. ▪   
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WYDARZENIA 

fot. Mariola Siedlecka 

Jak oni to robią?! 

UKRĘĆ SOBIE LIZAKA!UKRĘĆ SOBIE LIZAKA!  

Aby poznać ręczną metodą wykonywania                    
słodyczy, przenosimy się w XVII wiek… 

 

Manufaktura Cukierków—miejsce jak z bajki—
kolorowe, słodko pachnące. Czujemy się jak boha-
terowie baśni braci Grimm—Jaś i Małgosia—po 
wkroczeniu do cukrowego domku Baby Jagi.  

Pokaz rozpoczyna się od wylania gorącej masy 
na granitowy stół.  Dodawany jest aromat o odpo-
wiednim zapachu, na przykład owoców leśnych. 
Poszczególne części masy są zabarwiane i w ten 
sposób powstaje określony wzór. 

Najbardziej podobało nam się rozciąganie                     
karmelu na haku, które sprawiło, że zmienił on      
kolor z brązowego na biały.  

Cały pokaz trwał około 40 minut.  Na koniec 
otrzymaliśmy w prezencie ogromną, ręcznie                        
wykonaną słodką figurkę, jak również każdemu                        
z nas wręczono paczuszkę z cukierkami i lizaka. 

 

Piotr Siedlecki  

fot. Piotrek Siedlecki 

▲ Pokaz rozpoczyna się od wylania gorącej masy na granito-
wy stół.   

NIE WIDZĄ, A POTRAFIĄNIE WIDZĄ, A POTRAFIĄ  

Jak radzą sobie osoby niewidome i słabowidzą-
ce i jak im pomagać? Jak nalać wodę do szklanki, 
rozpoznać kolory, zmierzyć temperaturę, gdy                     
zupełnie NIC się nie widzi? Jak czytają i piszą 
osoby niewidome?  

 

W środę 3 lutego uczestniczyliśmy w warszta-
tach „Laboratorium Ciemności” w Tyflogalerii                 
Polskiego Związku Niewidomych. 

Dowiedzieliśmy się, jak niewidomy porusza się 
po  mieście i po  swoim  mieszkaniu,  jak  zapłaci  za  

zakupy, do czego służy mu biała laska. Uczyliśmy 
się pomagać osobom niewidomym w różnych 
sytuacjach życiowych. Poznawaliśmy urządzenia, 
które pomagają im w funkcjonowaniu, na przy-
kład waga dźwiękowa, czujnik kolorów, zegarek 
z otwieraną szybką. Zapoznawaliśmy się                                
z pismem Braille’a.  

Już wiemy, że niewidomi mają podobne                      
potrzeby jak my i powinniśmy nawzajem sobie 
pomagać.  

Paulina Nowicka  

fot. Marta Marjańska 

fot. Marta Marjańska fot. Marta Marjańska 
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EDUKACJA ALTERNATYWNA 

DO YOU SPEAK ENGLISH?DO YOU SPEAK ENGLISH?DO YOU SPEAK ENGLISH?   

„Pracuj nad tym, kim jesteś”. Helen Doron 

Nauka języka obcego to dla dziecka coś 
więcej niż wzbogacanie swojej wiedzy czy 
okazja do zabawy. To sposób na poznanie 
świata i komunikowania się z nim. Daje                        
możliwość poznania  innych kultur, a także 
ułatwi w przyszłości znalezienie lepszej                   
pracy. 

 

Jak więc skutecznie się uczyć języka obcego? 
- aby się tego dowiedzieć, udajemy się                         
do Centrum Językowego w Błoniu, w którego 
skład wchodzi szkoła językowa, przedszkole                       
i powstała w tym roku szkoła podstawowa. 

Spotykamy się z p. Agnieszką Ositek—
właścicielką Centrum. Uczestniczymy                              
w zajęciach języka angielskiego prowadzonych 
Metodą Helen Doron. 

- Języka angielskiego uczę od dwunastu lat – 
opowiada nam pani Agnieszka. - Najpierw pra-
cowałam w szkole publicznej, ale bardzo mi się 
spodobał sposób, jakim mój kolega uczył dzieci, 
które miały dwa lata. Zajęcia prowadzone były 
tylko w języku angielskim. Uczestniczyli w nich 
też rodzice. Metoda Helen Doron powstała                
ponad 30 lat temu. Jej autorka utworzyła ją dla 
swoich  własnych dzieci. Wychowywały się one 
w kraju nieangielskojęzycznym, dlatego sama 
uczyła je języka angielskiego. Bazowała               
na sposobie nauki gry na skrzypcach, w którym 
najpierw osłuchujemy się z utworem, a potem 
dopiero sami próbujemy zagrać. 

Wszystkie kursy Helen Doron English                     
opierają się na tych samych zasadach. Są to:  na-
turalna nauka języka, zajęcia w całości                     
prowadzone po angielsku, małe grupy,                                
pozytywne wzmocnienia, słuchanie płyt                            
w domu oraz inne aktywności edukacyjne. 

- Dzieci uczą się języka obcego tak jak                          
języka ojczystego, metodą naturalną,                 
wszystkimi zmysłami  — mówi  p. Agnieszka.
—Im ktoś młodszy, tym większa szansa,                           
że bardzo dobrze przyswoi sobie język. Można 
zacząć się uczyć już w 3 miesiącu życia.                              
Na zajęcia przychodzi wtedy z dzieckiem                      
mama, masuje je, bawi się z nim, używając                        
angielskich słów i elementów języka migowego. 
Dziecko szybciej nauczy się pokazywać pić niż 
wypowie potrzebne słowo.  

▲ Zajęcia  prowadzone Metodą Helen Doron przez p. Agnieszkę 
Ositek. 

Najpierw uczymy języka znaków, potem                          
pojawią się pierwsze angielskie słowa dziecka                     
dotyczące jego podstawowych potrzeb. Gdy                         
przychodzi do nas dwulatek, to najpierw się uczy tu 
być – poznaje pokój, miejsce. Z roku na rok                             
oczekuje się od dziecka coraz więcej. Przedszkolaki 
słuchają w domu płyt. Do każdego rocznego kursu są 
cztery płyty i jednej słuchamy przez dwa miesiące 
dwa razy dziennie. Są na nich nagrane piosenki,                   
rymowanki, historyjki… Na zajęciach dzieci dowia-
dują się, co znaczą poszczególne słowa i zwroty poja-
wiające się w nagraniu. Uaktywniamy wszystkie 
zmysły: słuchamy, zgadujemy, wąchamy,                       
dotykamy, ćwiczymy, gotujemy. Możemy robić 
wszystko. Próbuję zmotywować dziecko do mówie-
nia w języku obcym, ale ono na początku nie musi 
mówić. Wystarczy, że próbuje, bierze udział. Jeżeli 
wołam jump!, a dziecko skacze, wiem, że mnie                            
rozumie. Później przychodzi czas na powtarzanie 
słów i zwrotów. Co jakiś czas na zajęcia przychodzą 
też rodzice. Muszą wiedzieć, co się na nich dzieje. 

Po zajęciach języka angielskiego i rozmowie                        
z p. Agnieszką Ositek zwiedziliśmy ośrodek                                    
i oglądaliśmy zdjęcia z wycieczki do Londynu                    
odbytej przez uczestników kursów językowych.                     
Podróże  zagraniczne są z pewnością najlepszym                  
sposobem na naukę języka, poznanie ciekawych ludzi 
i miejsc oraz przeżycie niecodziennych przygód. ▪ 

 

[red.] 
 

Jeżeli macie pytania, piszcie: diamir72@o2.pl 

fo
t.

 M
a

ri
o

la
 S

ie
d

le
ck

a
 



7 

EDUKACJA ALTERNATYWNA 

„Dziecko staje się człowiekiem przez pracę”. Maria Montessori 

POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMODZIELNIEPOMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMODZIELNIEPOMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMODZIELNIE   

Maria Montessori odkryła, że osobowość 
dziecka rozwija się przez jego samodzielne 
działanie. Zaobserwowała, że potrzebne jest 
stworzenie takiego otoczenia, które wyzwala 
w dzieciach aktywność. Wymyśliła więc                         
pomoce dydaktyczne, które inspirują do samo-
dzielnego działania i dotyczą wszystkich                   
dziedzin życia. 

Zwiedzamy Niepubliczne Przedszkole                      
Montessori w Błoniu. Rozmawiamy z jego wła-
ścicielką i dyrektorem—p. dr Julią Janowską.  

- Dajemy dużo aktywności dzieciom. Nie         
mamy podręczników, do jakich jesteście                         
przyzwyczajeni w szkole, wszystkie pomoce są 
ułożone na półkach—mówi p. Julia Janowska.—
Dzieci wszystkiego mogą dotknąć, wszystko 
zmierzyć, zważyć. Gdy obierają marchewkę, kro-
ją jabłko, wycinają, przyszywają guziki – robią to 
naprawdę. W ten sposób usprawniają ręce, uczą 
się myślenia. W czasie pracy własnej same                       
wybierają, czym chcą się zajmować. Od ich                        
motywacji wewnętrznej zależy, czy będą coś ro-
biły, czy nie. Dajemy dzieciom bardzo dużo cza-
su na przyswojenie nowych umiejętności. Lekcja 
na dany temat może trwać piętnaście minut albo 
cały tydzień. Stawiamy na samodzielność dzieci, 
ale dajemy im taką odpowiedzialność, jaką mogą 
podjąć. Nauczyciel jest przewodnikiem dziecka, 
uczy je zasad obsługi, odpowiedzialności                               
i wewnętrznej dyscypliny – na przykład tego, 
aby wiedziało, że nożyczki służą do cięcia papie-
ru, a nie do obcinania włosów koleżance.  

 

- Ile grup znajduje się w przedszkolu, a ile     
w żłóbku? 

 

- Mamy jedną grupę żłobkową i dwie grupy 
przedszkolne. Grupy są mieszane wiekowo.                    
Nasze przedszkolaki mają od 3 do 6 lat. Sprzyja 
to współpracy; nie ma rywalizacji, bo dzieci                     
wiedzą, że każdy z nich jest na innym etapie             
rozwoju. Uczą też siebie nawzajem, a nie ma      
lepszego nauczyciela niż drugie dziecko.                       
Nauczyciele pokazują młodszym dzieciom,                     
jak samodzielnie zakłada się kurtkę, ale w razie 
gdyby dziecko miało problem, może mu pomóc 
albo nauczyciel, albo starszy przedszkolak. 

 

- Czego jeszcze uczą się dzieci przedszkol-
ne? 

- Dzieci mają zajęcia dodatkowe, takie jak gimna-
styka. Codziennie jest język angielski, który przebie-
ga indywidualnie, w trakcie pracy własnej. Te, które 
potrzebują - śpią, ale nie jest to obowiązek. Starsze 
dzieci dwa razy w tygodniu pracują z kartami pracy, 
które przygotowują ich do nauki według tradycyj-
nych metod. Prace sprawdzają sobie nawzajem,                    
bo najlepiej uczymy się na własnych błędach i na 
samodzielnym poprawianiu ich. 

- Co Pani myśli o edukacji szkolnej sześciolat-
ków? 

- Zawsze byłam za tym, aby sześciolatki szły do 
szkoły. Dzieci w tym wieku potrzebują starszych 
kolegów, ich mózgi inaczej już działają. Nie pasują 
do grupy przedszkolnej; interesują się już dinozau-
rami, budową Wszechświata, często już umieją                  
czytać i pisać. Jest tylko jedno „ale” – to musi być 
szkoła przygotowana dla nich, taka która nie tłumi 
ich zainteresowań i nie ma pośpiechu, że dziecko już 
koniecznie musi coś umieć. 

- Czy nauka w szkołach Montessori wygląda 
podobnie jak w Pani przedszkolu? 

- W szkołach podstawowych Montessori nie dzie-
li się dzieci na wiek, ale według zainteresowań, 
umiejętności, zdobytej wiedzy. Jeżeli ktoś się czymś 
interesuje, to nie ma granicy, że na przykład będzie 
się tego uczył za rok. Nie ma podręczników ani 
ocen. Jest dużo praktycznych pomocy, a z każdą                        
z nich można pracować na wielu poziomach.                              
Do nauczania wykorzystuje się wiele sytuacji                          
wziętych z życia. ▪ 

fot.  Mariola Siedlecka 

▲ Wszystkie pomoce ułożone są na półkach. 
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PO LEKCJACH 

Co można robić na zajęciach pozalekcyjnych w naszej szkole? 

HACZI PACZI I WISIELECHACZI PACZI I WISIELECHACZI PACZI I WISIELEC   

ZAGRAJMY W CARCASSONNE!ZAGRAJMY W CARCASSONNE!ZAGRAJMY W CARCASSONNE!   

O tym, co można robić na zajęciach rozwija-
jących umiejętności z języka angielskiego                           
w naszej szkole, przekonaliśmy się, odwiedza-
jąc uczestników zajęć prowadzonych przez                         
p. Ewę Zieja. 

- Wypisujemy słówka na określoną literę                    
w podanym czasie, kto więcej. 

- Wyciągamy karteczki z kapelusza i tłuma-
czymy słówka. 

- Stajemy w szeregu i tłumaczymy słówka—
kto nie wie, idzie na koniec. 

- Gramy w różne gry ruchowe, na przykład 
„Haczi Paczi”, „Spider and a Fly”. 

- Gramy w gry planszowe, takie jak „Spring 
time game”, Winter game” i w inne, na przy-
kład w „Wisielca”. 

- Nazywamy obrazki na dużych flashcards. 
Czy uczniowie wiążą jakieś plany ze swoją 

nauką języka angielskiego? 
Jak się okazało, troje z nich pojedzie w tym 

roku do Wielkiej Brytanii, jedna osoba chciała-
by w przyszłości uczyć języka angielskiego.                
Co ciekawe, prawie każdy z nich chciałby                   
wyjechać do Anglii na dłuższy czas. 

[red.] 

W tym roku                           
pojadę do                         
Londynu. 

Chciałbym zostać 
nauczycielką                  
języka angielskiego. 

► Gra w gry planszowe jest jednym z ulubionych zajęć 
uczniów naszej szkoły. 

▲ Koło gier planszowych prowadzone przez p. Jakuba                         
Bargieł, pomimo tego, że odbywa się w piątek po południu, 
cieszy się u uczniów dużym powodzeniem. 

▲ Na jednych z zajęć uczestnicy grali w grę strategiczną 
Carcassonne. Nazwa pochodzi od francuskiego miasta,                   
w którym zachowały się średniowieczne  fortyfikacje. ▪ 

fot. Jakub Bargieł  fot. Jakub Bargieł  
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NASZE SPRAWY 

Wirtualne wycieczki, podróże w przeszłość, animacje 3D, eksperymenty—to wszystko możesz mieć                                         
nawet bez wychodzenia z domu. 

KLIKNIJ W ZADANIE!KLIKNIJ W ZADANIE!KLIKNIJ W ZADANIE!   

E—podręczniki to zbiory multimedialnych                     
zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą         
programową.  Podzielone są na cztery główne  
bloki: 

- edukacja wczesnoszkolna (klasy 1—3); 
- szkoła podstawowa (klasy 4—6); 
- gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. 
Wyróżniają się tym, że są bezpłatne i dla 

wszystkich, funkcjonują 24 godziny na dobę przez 
cały tydzień, bawią i uczą. 

Z e-podręcznikami zapoznawaliśmy się                            
na zajęciach komputerowych. To świetna zabawa       
i nauka! Polecam! Znajdziesz je na stronie 
www.epodreczniki.pl.  

Mateusz Kobierecki  

MAGICZNY DYWANMAGICZNY DYWANMAGICZNY DYWAN   

Projektor podwieszony pod sufitem wyświetla 
obrazy na podłodze.  Możecie zagrać w piłkę                      
nożną, odkopać skarby, zbierać grzyby lub nawet 
pływać w interaktywnej wodzie. Oczywiście                     
można też połączyć zabawę z nauką i włączyć grę 
na temat planet albo grę na pianinie.  Komputer 
ma także dostępną opcję nauki z zakresu matema-
tyki, języka polskiego, angielskiego, przyrody,        
muzyki, plastyki czy historii. 

Ale nie tylko! Dzięki „Magicznemu Dywanowi” 
możliwe są także ćwiczenia fizyczne wspomagają-
ce rehabilitację. 

 Marysia Wodnicka  

▲ Czy papierowe książki niedługo będziemy oglądać tylko 
w gablotach w muzeum? 

fot. Adrian Grycuk  CC BY-SA 3.0 

▲ „Magiczny Dywan” zaprasza nas wszystkich  do zabawy! 
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▲ Pani ze świetlicy szkolnej ćwiczy koncentrację uwagi, 
korzystając z gry interaktywnej Jedi.  

▲ Nasz pan od historii bardzo dobrze gra nie tylko               
w gry planszowe. ▪ 

http://www.epodreczniki.pl
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SZTUCZKI „MAGICZNE” 

Nie możesz zapamiętać tabliczki mnożenia? Spróbuj nauczyć się jej z nami! 

MATEMATYKA NIE JEST TRUDNA!MATEMATYKA NIE JEST TRUDNA!MATEMATYKA NIE JEST TRUDNA!   

Mnożymy na palcach przez 6, 7, 8 i 9 
 

Być może niektórzy z was mają problemy z ta-
bliczką mnożenia. Chciałabym przedstawić wam 
sposób na mnożenie cyfr przez 6, 7, 8 i 9.  A oto on: 
Mnożymy na przykład 7 x 8. Do wykonania tego 
działania potrzebne nam będą nasze obie dłonie 
oraz wszystkie palce u obu nóg. Możemy też poży-
czyć dwie ręce z dziesięcioma palcami od brata, sio-
stry, koleżanki. Pożyczone ręce (bądź własne nogi) 
są elementem stałym.  

Mnożenie na palcach przez 9 
 

Jest to wyjątkowo łatwy sposób na obliczenie wyni-
ku mnożenia przez dziewięć. Rozkładamy przed 
sobą palce naszych obu rąk. Chcąc pomnożyć 9 x 6 
zaginamy szósty palec i... mamy wynik! Liczba     
palców znajdujących się po lewej stronie zagiętego 
palca stanowi liczbę dziesiątek, a za nim liczbę                   
jedności.  
Te 5 palców                                        A te 4 palce 
symbolizuje 50.                               to cyfra jedności.                                                                 

Otrzymany wynik to: 6 x 9= 54 

Mnożenie, już nie na palcach, przez 11 
 

Znasz bardzo łatwy sposób mnożenia liczb dwu-
cyfrowych przez 11? Jeżeli nie, nauczysz się go 
teraz.  Chcąc pomnożyć liczbę 32 przez 11, rozsu-
wamy cyfry, a w środek wstawiamy ich sumę.  

Jeżeli suma dwóch cyfr jest większa niż dziewięć, 
cyfrę jedności zostawiamy na środku, a cyfrę      
setek powiększamy o jeden. 
 

Dodawanie i odejmowanie ułamków                                  
metodą motyla 

Dodawanie 
Przyjrzyjmy się teraz dodawaniu, zamieszczone-
mu na górnej części obrazka. Zaczynamy od napi-
sania przykładu, który chcemy obliczyć. Następnie 
rysujemy skromnego motyla (dokładnie tak, jak na 
obrazku) i mnożymy (w tym wypadku) 3 x 5 oraz 
2 x 4. Wynik zapisujemy na górze, tworząc w ten 
sposób czułka motylka. Liczby w czułkach  sumu-
jemy. Ten wynik zapisujemy ponad kreską ułam-
kową. Poniżej kreski ułamkowej, natomiast, 
umieszczamy wynik mnożenia mianowników obu 
ułamków. ► 
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EKSPERYMENTY SĄ SUPER! 

►                                 Odejmowanie 
 

Odejmowanie działa prawie tak samo. Też rysuje-
my motylka, mnożymy 3 x 5 i 2 x 4... Jednak za-
miast dodawać wyniki w czułkach, odejmujemy je.  
 

Mnożenie dziewięćdziesiątek 
 

Mnożenie tym sposobem jest bardzo łatwe.                   
Myślę, że rysunek podpowie wam na czym ten spo-
sób polega. Mnożymy 97 x 96.  

Od setki odejmujemy 97, mamy więc 3.                       
To samo musimy zrobić z 96. Następnie sumujemy 
uzyskane cyfry. Wychodzi nam 7. Musimy od stu 
odjąć 7, czyli uzyskany wynik. Później mnożymy   3 
x 4. Wychodzi 12, prawda? Przepisujemy 12                     
i ukazał nam się wynik tego mnożenia! Proste, nie? 

 

Janka Paradowska  

 

WODNY MIKROSKOP WODNY MIKROSKOP WODNY MIKROSKOP    

▲ Matematyka jest łatwa, nie? 

Rysunki zostały udostępnione przez autora. 

Jak zrobić wodny mikroskop? To łatwe! 
1. Połóż karton na kulce z plasteliny i przekłuj 

go pinezką. Wyjmij pinezkę i powiększ otwór,                   
kilka razy obracając końcówką ołówka. 

2. Wyjmij kulkę z plasteliny. Umieść kawałek 
plastiku na otworze i przymocuj taśmą klejącą.  

3. Zanurz ołówek w wodzie i umieść kroplę 
wody na plastik nad otworem. Tak zrobiony mi-
kroskop ustaw delikatnie na książce lub gazecie. 
Przez kroplę wody zobaczysz tekst napisany 
większymi literami. 

 

Eksperyment wykonywał Piotr Siedlecki.  

▲ Potrzebne będą: karton, kulka z plasteliny, pinezka, ta-
śma klejąca, trochę wody, przejrzysty plastik (folia), książ-
ka lub gazeta. 

fot. Piotr Siedlecki 

TĘCZA NA TALERZUTĘCZA NA TALERZUTĘCZA NA TALERZU   

Jak zrobić tęczę na talerzu? Potrzebny będzie 
talerz z mlekiem, barwniki spożywcze i płyn do 
mycia naczyń. Nalewamy trochę mleka do talerza, 
wlewamy do niego kilka kropel barwników spo-
żywczych. Dodajemy płyn do mycia naczyń i tęcza 
gotowa! 

Jak to się dzieje? Barwniki spożywcze mają 
mniejszą gęstość niż mleko, więc pozostają zawie-
szone pomiędzy molekułami tłuszczu. Płyn do 
mycia naczyń rozbija molekuły tłuszczu  i pozwa-
la barwnikom rozprzestrzenić się w mleku.  

Eksperyment wykonywali uczestnicy                                         
„Zimy w Mieście 2016”. 

fot. Marta Marjańska fot. Marta Marjańska 
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JAK SIĘ UCZYĆ? 

„Nauczać to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro”. Heraklit (filozof żyjący w VI w. p.n.e.)  

NEURONY W SZKOLNEJ ŁAWCENEURONY W SZKOLNEJ ŁAWCENEURONY W SZKOLNEJ ŁAWCE   

Jak się uczyć, aby się nauczyć, a nie tylko 
„zakuć, zdać i zapomnieć”, czyli słynne 3 razy 
Z?  

Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo 
każdy z nas jest inny, mamy różne zaintereso-
wania, doświadczenia, możliwości i potrzeby. 
Wydaje się, że nie ma systemu edukacji i metod 
nauczania idealnych dla wszystkich. 

Pedagodzy, naukowcy, uczniowie,                          
rodzice—wszyscy, chcąc—nie chcąc, szukamy 
najlepszych sposobów na skuteczną naukę, 
próbując tym samym odkryć tajemnice mózgu.  

Najnowsze badania pokazują, że nauczanie 
przyjazne mózgowi łączy wiedzę z emocjami, 
pozwala dzieciom na stawianie hipotez i samo-
dzielne szukanie rozwiązań, nie ograniczając 
się tylko do tego, co usłyszy od nauczyciela. 
Jak się okazuje, najbardziej potrzebne do osią-
gnięcia sukcesu w nauce są ciekawość poznaw-
cza uczniów i bezpieczna, przyjazna atmosfera. 
Ludzie są z natury ciekawi świata i chcą go 
zrozumieć. Wszystko, co nowe, nietypowe,     
tajemnicze, nie do końca wyjaśnione przyciąga 
naszą uwagę. Chroni to nasz mózg przed                          
nadmiarem bodźców, co jest tym ważniejsze, 
że w dzisiejszych czasach jesteśmy zalewani   
ogromem informacji z telewizji, radia, prasy, 
internetu. Sprawnie działający mózg wybiera 
więc bodźce dla niego najważniejsze i kieruje je 
do dalszej obróbki.  

Jedni z nas lepiej zapamiętują, to co widzą, 
inni to, co słyszą, a u jeszcze innych dominuje 
zmysł dotyku lub potrzebują ruchu. 

Który ze zmysłów dominuje u Ciebie? 
Sprawdź. 

1. Wyobraź sobie, co czujesz, myśląc                               
o kinie: 

A. widzisz obraz 
B. słyszysz dźwięki 
C. czujesz nastrój 
D. widzisz, jak do niego idziesz 
 

2. Gdy spotykasz nieznaną Ci osobę, na co 
najpierw zwracasz uwagę? 
A. jak wygląda i w co jest ubrana, 
B. co mówi, jaki ma głos 
C. jakie wzbudza w Tobie uczucia 
D. jak się zachowuje i co robi 
 

▲ O tym, jak szybko nauczyć się obcych słówek przypomina 
nam gazetka ścienna w sali języka niemieckiego, wykonana                    
w postaci mapy mentalnej. 

3. Gdy uczysz się czegoś nowego, w jaki sposób 
robisz to najchętniej? 
A. czytasz książki, oglądasz zdjęcia, ilustracje 
B. słuchasz tekstu lub wypowiedzi nauczyciela 
C. robisz eksperymenty, odgrywasz role 
D. piszesz lub rysujesz. 
 

Można tworzyć więcej tego rodzaju pytań. Jeżeli 
wybrałeś odpowiedzi A, prawdopodobnie jesteś 
wzrokowcem, B—słuchowcem, C—dotykowcem, zaś 
D—kinestetykiem. 

Z pewnością zapamiętywanie mogą ułatwić                       
mnemotechniki. Należy do nich na przykład metoda 
skojarzeń lub tworzenia historyjek. Jak się okazuje, 
duże znaczenie w dobrym zapamiętywaniu ma wyob-
raźnia. Prezentacje technik pamięciowych można zna-
leźć w internecie, w książkach (na przykład „Techniki 
zapamiętywania” B. i T. Boral – książka dostępna                       
w Bibliotece Pedagogicznej w Błoniu). Zajęcia na ten 
temat prowadziła w SP2 pani Edyta Kurlej.  

Wiele osób marzy o tym, aby zostać sportowcami. 
Trening pamięci jest porównywany do ćwiczenia mię-
śni. W Polsce i na świecie organizowane są Mistrzo-
stwa Świata Pamięci, wręczane są medale. Nie trzeba 
więc być świetnym w biegach czy w skokach,                               
by zostać sportowcem. Każdy może ćwiczyć pamięć. 

Dwa lata temu Bartosz, absolwent SP2, w czasie 
gimnazjalnych obchodów święta Liczby Pi pobił                       
rekord w zapamiętaniu liczby jej cyfr. Jednak ile ich 
zapamiętał, już nie pamiętam, może kiedyś sobie 
przypomnę… 

Karolina Siedlecka 
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fot. Mariola Siedlecka 

fot. Piotrek Siedlecki 

SPEŁNIAJĄC MARZENIA 

„Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi”. A. Einstein 

KAŻDY Z NAS MA TALENTKAŻDY Z NAS MA TALENT  

fot. Mariola Siedlecka 

W Centrum Kultury spotkaliśmy się z Otylią  
Jędrzejczak, naszą polską mistrzynią olimpijską, 
kilkukrotną mistrzynią świata i Europy. 

Było to wspaniałe spotkanie, pani Otylia udzieli-
ła nam mnóstwo wskazówek zarówno sportowych, 
jak i życiowych. 

Zanim złota medalistka trafiła na basen próbo-
wała swoich sił w gimnastyce, tańcu oraz szermier-
ce. Wszędzie przeszkodą był jej wysoki wzrost.     
Dopiero pływanie jej się spodobało, ale jak twierdzi 
- jest to najnudniejsza dyscyplina sportowa na 
świecie, cztery ściany i dno... Na nudę trzeba                      
znaleźć sposób. Otylia Jędrzejczak podczas                             
treningów (codziennie parę godzin w basenie)                        
powtarzała lekcje. Kierowała się hasłem "dobry 
sportowiec to dobry uczeń". 

Ciężkie treningi przyniosły złote medale                              
i rekordy świata. Pani Otylia powiedziała,                             
że pierwsze sukcesy sportowiec odnosi się                            
po dziesięciu  latach treningów!  Pierwszy swój     
złoty medal zdobyła w 2004 roku na Igrzyskach 
Olimpijskich w Atenach i dwukrotnie ustanowiła 
rekord świata. 

Nie wolno się poddawać, na szczęście naszą     
pływaczkę wspierała rodzina i przyjaciele. Otylia 
Jędrzejczak podkreśla, że sportowcy tworzą wielką 
rodzinę i mogą na siebie liczyć w chwilach, gdy 
osiągają sukcesy, ale też gdy ich nie ma. 

Porażki mają być dla nas motywacją do dalszej 
pracy. Każdy z nas ma talent, który powinien                     
rozwijać.  

 Jeżeli nie jesteśmy dobrzy z matmy, to na 
pewno lepsi jesteśmy z polskiego albo dobrze 
rysujemy. Mamy szukać swoich małych                              
talentów, żeby nad nimi pracować, a potem                    
zostaje tylko czekać na sukces. 

Marysia Wodnicka 

Byłem Mistrzem                               

w zeszłorocznej                        

zabawie w chowanego... 

PODSŁUCHANEPODSŁUCHANE.........   

fot. Mariola Siedlecka 
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fot. Chan-Fan  CC BY-SA 4.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Chan-Fan
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SPEŁNIAJĄC MARZENIA 

Co zrobić, aby osiągnąć sukces? Swoim doświadczeniem dzielą się nasi piątoklasiści. 

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?   

Piotr Rajczak: 

Każdy z nas ma jakieś zainteresowania i talenty. 
Aby je odkrywać i doskonalić, potrzeba wiele                   
zaangażowania i systematycznej, ciężkiej pracy. 

Moją ogromną pasją jest taniec. Raz w tygodniu 
chodzę na zajęcia hip—hopu do miejscowego                       
Centrum Kultury. Razem z formacją Brawo Duo 
dwa razy w roku wyjeżdżamy na warsztaty                          
taneczne, podczas których uczymy się nowych 
choreografii i pracujemy nad techniką tańca. Kilka 
razy dziennie spotykamy się na zajęciach i dosko-
nalimy swój warsztat. Te wyjazdy dają mi bardzo 
dużo nowych tanecznych doświadczeń. Choć                       
wielogodzinne treningi są strasznie wyczerpujące, 
czuję, że wracam z nich silniejszy i szczęśliwszy. 
Do swych największych sukcesów tanecznych                 
zaliczam zajęcie I miejsca w szkolnym „Mam                    
talent” w trzeciej klasie oraz zdobycie wraz z gru-
pą Brawo Duo Pucharu Burmistrza Wisły za zaję-
cia I miejsca w konkursie tanecznym podczas                     
festiwalu letniego w Wiśle w 2013 roku.  

Chciałbym w przyszłości zostać tancerzem                         
i zarażać innych swoją pasją. Marzę o tym, aby za 
kilka lat osiągnąć poziom, który pozwoli mi wziąć 
udział w moim ulubionym projekcie tanecznym 
„You Can Dance”. Na razie wciąż uczę się tańca                      
i bawię nim, koncentrując się przede wszystkim na 
szkole. Staram się osiągać dobre wyniki, a to jak 
każdy sukces wymaga pracy i poświęceń. Jak                     
powiedziała pewna zdolna i utytułowana                          
sportsmenka „każdy ma talent, lecz tylko ciężką 
pracą osiągniemy to, czego pragniemy”. W zupeł-
ności zgadzam się z jej zdaniem. 

 

Jakub Balik:  

Moim sposobem na osiągnięcie sukcesu jest          
wytrwałość w dążeniu do celu. Według mnie 10% 
sukcesu to talent, a 90% to ciężka praca. Pierwszy 
sukces w karate odniosłem po trzech latach trenin-
gów. Nie można się poddawać przy niepowodze-
niach, nieudanych próbach. Potrzebne są też chęci, 
bez których nic nie zrobimy i regularne treningi, 
dzięki którym osiągniemy wybrany cel. 

Wiktoria Konowrodzka: 

Moją pasją jest taniec. Gdy czuję rytm muzyki                  
i gdy widzę dany układ, czuję się tak, jakbym                 
była w swoim świecie; chce mi się tańczyć, śpiewać 
i szaleć.  

fot. CC0 Public Domain  

▲ Taniec hip—hop. 

Bardzo często tłumiły mnie, na przykład brak 
pochwały.  W takich sytuacjach myślałam o rezy-
gnacji z marzeń, jednak są ludzie, którzy mówią, 
że nie można się poddawać, trzeba spełniać ma-
rzenia. Dzięki motywacji rodziny i przyjaciół do-
wiedziałam się, że kocham taniec. Tańczę już pięć 
lat i widzę rezultaty. Cieszę się, że tak długo wy-
trwałam. Mam nadzieję, że wytrwam jeszcze dłu-
żej. W końcu, jak się ma takie wspaniałe wsparcie, 
wszystko jest możliwe. 

 

Karolina Szklarska: 
 

Moim marzeniem od zawsze było zajmować 
się sportem. Lubię lekcje wf w szkole, a w przed-
szkolu lubiłam zajęcia sportowe. Lubię wysiłek                      
i wymagania nauczycieli, którym zawsze starałam 
się sprostać. Rodzice też to zauważyli i starali się 
mi pomóc, abym mogła osiągnąć swoje sportowe 
cele. Zapisali mnie do grupy siatkówki. Gdy                   
potem zrezygnowałam, zapisali mnie na krav     
maga —izraelski styl samoobrony. Zamiłowanie 
do lekcji wf i wysiłku sportowego dało owoce                        
i zaczęłam być wybierana jako reprezentantka                    
w różnych zawodach międzyszkolnych. Dzięki 
temu mam na swoim kącie ważne osiągnięcia                       
i nagrody. Są to większości medale za zajmowa-
nie miejsca w zawodach. Przed każdymi zawoda-
mi muszę walczyć ze stresem i tremą. Pomaga mi 
w tym słuchanie muzyki i dobre słowa rodziców. 
Zawsze twierdzą, że nie liczy się zajęcie miejsca, 
ale sam udział. Ja jednak chcę dawać z siebie 
wszystko i razem ze swoją drużyną zajmować 
dobre miejsca. Staram się i wiem, że za każdym 
razem będzie lepiej. ▪ 
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Reżyser, aktor, kamerzysta, scenarzysta, fotograf, dziennikarz—praca ekipy „Korczak TV” ma wiele oblicz. 

W EKPIE FILMOWEJW EKPIE FILMOWEJW EKPIE FILMOWEJ   

Odwiedzamy ekipę naszej Szkolnej                     
Telewizji Internetowej „Korczak TV”. Oliwia 
montuje właśnie film z ostatnich wydarzeń.               
Rozmawiamy z p. Edytą Kurlej—ich Opiekunką. 

 

- Czy nagrywanie Szkolnych Wiadomości jest 
trudne? 

 

- Prezenterski występ przed kamerą jest  bardzo 
trudny. Nagranie jednego zdania  zajmuje nieraz 20 
minut. Bywa tak, że ktoś w tym czasie wejdzie do 
sali i nam przeszkodzi albo akurat coś spadnie, 
nasz prezenter pomyli się, powie za cicho lub zrobi 
nieodpowiednią minę. Bardzo źle wygląda też na 
ekranie, jak oczy osoby mówiącej poruszają się w 
różne strony. Powinno się patrzeć prosto do kame-
ry. Później zebrany materiał trzeba zmontować.       
To też zajmuje dużo czasu.  

 

- Jak nagrywacie filmy ze szkolnych                   
imprez i uroczystości? 

 

- Uczestniczymy w tych imprezach, zabierając 
na nie kamery. Po sfilmowaniu imprezy oglądamy 
cały materiał, wybieramy najlepsze sceny, montuje-
my. Potem opracowujemy ścieżkę dźwiękową,       
wycinamy błędy i dodajemy efekty specjalne. Po 
zakończeniu montowania, zapisujemy gotowy film. 
Zapisanie piętnastominutowego odcinka i wrzuce-
nie go na YouTube trwa około pięciu godzin.  

 

- Jak wyglądały początki naszej Szkolnej                     
Telewizji? 

 

- Szkolną Telewizję mamy ponad rok. W ze-
szłym roku postanowiliśmy, że ją założymy, ale 
zanim ruszyliśmy, minęło pół roku. Na początku 
było wiele trudności. Był program, ale nie było 
komputera. Mieliśmy kamerę, ale nie mieliśmy ta-
kiej, która miałaby odpowiednio dobry rejestrator 
dźwięku. Powoli więc gromadziliśmy sprzęt. Ten, 
który obecnie mamy, pozwala nam robić ciekawe 
nagrania. 

 

-  Czy przydałby się Wam sponsor? 
 

- Tak, marzymy o drugim komputerze i drugim 
programie do montowania. Problem jest taki,                          
że kiedy montujemy film, to z komputera już nie 
można korzystać. Gdybyśmy mieli dwa komputery 
z programami, to nad materiałem jednocześnie         
mogłyby pracować dwie osoby. Praca byłaby                       
szybsza i bardziej efektywna. 

- Jak troszczycie się o zachowanie praw                      
autorskich i ochronę wizerunku własnego? 

 

- Nasze filmy są niepubliczne. Mogą je oglądać 
tylko osoby, które wejdą na stronę internetową 
szkoły, czyli przede wszystkim Wy i Wasi rodzi-
ce. Po wykorzystaniu muzyki i piosenek zamiesz-
czamy informację, czyja twórczość została wyko-
rzystana. 

 

- Jakie sukcesy osiągacie w konkursach? 
 

- W grudniu 2014 roku startowaliśmy z filmi-
kiem „Nakręćmy się na czytanie” w Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i zajęliśmy 
w nim drugie miejsce. W tym roku wzięliśmy 
udział w konkursie „Jestem SMART” i ostatnio 
nagraliśmy film z udziałem dzieci z klas młod-
szych do Międzynarodowego Konkursu                          
Artystycznego „Klasa ze snów”. Wygrać konkurs 
jest bardzo trudno, bo każdemu podoba się coś 
innego. Konkursy filmowe skierowane są z reguły 
do starszych uczestników. Dlatego bierzemy w 
nich udział nie dla nagród, tylko po to, aby czegoś 
się nauczyć i spędzić fajnie czas. ► 

▲ Filmowcy z „Korczak TV” są wszędzie. 

▲  Montowanie nagrania trwa wiele godzin. 

 fot. Paulina Nowicka 

 fot. Mariola Siedlecka 
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► Uważam, że największym naszym sukcesem 
jest to, że naprawdę można o nas mówić jak                           
o ekipie. Wspólnie ciężko pracujemy, pomagamy 
sobie, bierzemy udział w różnych wydarzeniach, 
nagrywamy ciekawe wywiady, relacje nie tylko ze 
szkolnych imprez ale też pokazujemy, jak można 
spędzać wolny czas, gdzie warto pojechać, co warto 
zobaczyć lub zjeść. 

Coraz rzadziej kamery zostają na weekend                         
w szkole, co bardzo mnie cieszy. Uczniowie                               
wypożyczają je do domów, aby nagrać materiał, 
który możecie później zobaczyć w Wiadomościach. 
Ekipa filmowa jest bardzo zaangażowana. Każdy 
jest coraz lepszy w tym, co robi. Michał świetnie 
montuje, Hubert robi coraz więcej samodzielnych 
prac. Dołączyła do nas Karolina i Gabrysia, okazało 
się, że mają „fantastyczne oko” i bardzo dobrze                   
nagrywają; po trzech zajęciach zostały rzucone na 
„głęboką wodę” i poszły z kamerą nagrać materiał, 
który przygotowały bardzo dobrze. Oliwia nagrała 
samodzielnie pełnometrażowy film (jako pierwsza z 
ekipy; nikt do tej pory na tak trudne zadanie się nie 
pokusił). Nagrywała go przez całe ferie zimowe. 
Nosi on tytuł „Marzenia Oliwii” i opowiada o tym, 
że jej marzeniem jest nagrywanie filmów.  

Pojawia się w nim gościnnie m.in. pan Jerzy 
Hoffman – sławny, polski reżyser i scenarzysta 
filmowy. Pomagała jej w tym cała ekipa, a najbar-
dziej Julia. Wszyscy zasługują na pochwałę, o każ-
dym członku zespołu mogę powiedzieć coś do-
brego.  

- Jakie macie plany na przyszłość? 

- Chcemy się cały czas rozwijać i uczyć nowych 
rzeczy. Zostaliśmy zaproszeni na profesjonalne 
warsztaty filmowe, które będą prowadzone w 
Gimnazjum nr 2 w Błoniu. Cały czas będziemy 
nagrywać to, co się dzieje w szkole i to, co intere-
suje dzieci. Mamy dużo materiału, który czeka w 
kolejce do zmontowania. Cieszy mnie to, że nasi 
filmowcy również pod kątem dalszej możliwości 
rozwoju w dziedzinie tworzenia filmów wybiera-
ją szkoły gimnazjalne. Szkoda tylko, że większość 
ekipy w czerwcu zakończy edukację w naszej 
szkole. Będzie mi ich bardzo brakowało. ▪ 

Gratulujemy sukcesów naszym szkolnym                
filmowcom i ich Opiekunce Pani Edycie Kurlej!  

Zajęcia „Korczak TV” w roku szkolnym 2015/2016 
współfinansowane są ze środków Fundacji PZU,                      
w ramach projektu „Korczakowska Akademia                        
Twórczego Rozwoju”. 

KLASA ZE SNÓWKLASA ZE SNÓWKLASA ZE SNÓW   

Na czym można 
pisać?... 

Zapomniał Pan                                   
o tablicy interaktywnej! 

1 2 

☺ Kolega pyta kolegę: 
- I jak było po zakończeniu roku? 
- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 
- Dlaczego aż dwa ? 
- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo,                          

a drugi jak się połapał, że to jego.    
 

Opracował Piotr Siedlecki. 

☺ Nauczyciel historii wpada zdenerwowany 
do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora: 

- Ech, ta 2a! Nie wytrzymam z tymi baranami! 
Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to 
żaden z nich! 

- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dy-
rektor. - Może to rzeczywiście ktoś z innej klasy?  

 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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„- Nadal nie rozumiem, do czego zmierzasz. 
- Jakbym to wiedział, tobym już nie zmierzał, tylko tam był”. Rafał Kosik w cz. 6  książki „Felix, Net i Nika…”  

FELIX, NET I NIKAFELIX, NET I NIKAFELIX, NET I NIKA   

fot. Matěj Baťha  CC BY-SA 3.0 Cykl powieści z gatunku science—fiction 
„Felix, Net i Nika” opowiada o przygodach 
trójki tytułowych przyjaciół—uczniów                     
warszawskiego gimnazjum.  

Akcja rozpoczyna się podczas rozpoczęcia 
roku szkolnego, kiedy dwóch chłopaków krad-
nie Felixowi, który zagubił się w nowej szkole, 
dziesięć złotych. Potem Felix spotyka na kory-
tarzu Neta—okazuje się, że są z tej samej klasy. 
Wreszcie spotykają Nikę, której pomagają, kie-
dy ci sami chłopcy chcą jej ukraść drugie śnia-
danie. W ten sposób zawiązuje się przyjaźń 
między Felixem, Netem i Niką, którzy od tej 
pory przeżywają wspólne przygody.  

W pierwszej części bohaterowie pokonują 
Gang Niewidzialnych Ludzi, w drugiej—dzięki 
niezwykłemu pierścieniowi przenoszą się w 
czasie i w przestrzeni, w trzeciej—trafiają do 
Pałacu Snów, w jednej z kolejnych—niechcący 
odpalają eksperymentalną rakietę kosmiczną. 

Powieści są pełne niezwykłych zagadek,      
humoru, przyjaźni i mądrości życiowej.                             
Zawierają zabawne rysunki autora. Łączą nau-
kę z fantastyką. Jeśli chcesz się spotkać zarów-
no z robotami, jak i z duchami, to jest książka 
właśnie dla Ciebie. Nie musisz jej daleko szu-
kać; jeżeli się pospieszysz, to znajdziesz ją na 
półce w bibliotece SP2.   

Karolina Siedlecka  

▲ Rafał Kosik—autor popularnego cyklu powieści o Felixie, 
Necie i Nice. 

Cykl powieści:  
1. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi  
2. Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa  
3. Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów  
4. Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności  
5. Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek  
6. Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek 2: Mała Armia  
7. Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka  
8. Felix, Net i Nika oraz Bunt Maszyn  
9. Felix, Net i Nika oraz Świat Zero  
10. Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci 
11. Felix, Net i Nika oraz Nadprogramowe Historie  
12. Felix, Net i Nika oraz Sekret Czerwonej Hańczy  
13. Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu McKilianów 
14. Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie 

KLASA PANA TOURETTE’A KLASA PANA TOURETTE’A KLASA PANA TOURETTE’A    

„Klasa pana Tourette’a” to jeden z filmów,                   
którego nie udało mi się obejrzeć obojętnie.   

Bohater jest chory na Zespół Tourette’a, którego                   
objawem są tiki ruchowe. Wraz ze swoją mamą próbuje 
zwalczyć problem, na który nie ma lekarstwa.                             
W kontroli nad dziwnym zachowaniem pomaga mu 
akceptacja kolegów i poczucie bezpieczeństwa.  

Kiedy Brad jest już dorosły, pragnie zostać nauczy-
cielem. Jak się okazuje, ma do tego niezwykły talent…  

Film jest oparty na prawdziwej historii Brada                        
Cohena, którego zagrał James Wolk (na zdjęciu obok). 

Uważam, że warto go obejrzeć, bo jest bardzo                         
ciekawy i pomaga nam lepiej zrozumieć osoby                             
niepełnosprawne. 

Piotr Siedlecki 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jedudedek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Gang_Niewidzialnych_Ludzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Teoretycznie_Mo%C5%BCliwa_Katastrofa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Pa%C5%82ac_Sn%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Pu%C5%82apka_Nie%C5%9Bmiertelno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Orbitalny_Spisek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Orbitalny_Spisek_2:_Ma%C5%82a_Armia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Trzecia_Kuzynka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Bunt_Maszyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_%C5%9Awiat_Zero
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_%C5%9Awiat_Zero_2._Alternauci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felix,_Net_i_Nika_oraz_Nadprogramowe_Historie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Felix,_Net_i_Nika_oraz_Sekret_Czerwonej_Ha%C5%84czy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Felix,_Net_i_Nika_oraz_Kl%C4%85twa_Domu_McKilian%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Felix,_Net_i_Nika_oraz_%28nie%29Bezpieczne_Dorastanie&action=edit&redlink=1
https://www.flickr.com/photos/samhsa/17743556093/
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Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

CZAS NA KOMIKS 



MĄDREJ GŁOWIE... 

Czy dobrze znasz naszą szkołę? 

1. Rozwiąż łamigłówkę.  Odczytaj hasło. 

GDZIE WSZYSTKO ZDARZYĆ SIĘ MOŻE...GDZIE WSZYSTKO ZDARZYĆ SIĘ MOŻE...  

Przedstawiamy poprawne rozwiązania łamigłówek i zagadek z poprzedniego numeru gazety: 

Łamigłówka „Tam, gdzie mieszkali królowie”: 
 

1. winda                           4. tapczan 
2. lis                                  5. okno 
3. lampa                           6. stół 
                                          7. kawa 
Hasło: Wilanów 

Gratulacje dla wszystkich osób, które nadesłały                  
poprawne rozwiązania! Przekażemy nagrody! ▪ 

A. B. C. 
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Rozpoznaj zabytki Polski: 
 

A. Zamek na Wawelu w Krakowie 
B. Pałac w Łazienkach Królewskich w Warsza-
wie  
C. Zamek Królewski w Warszawie 

1. Dzięki niemu możesz czuć się w szkole                       
bezpieczniejszy. 
2. Kiedyś z kredą i gąbką, dzisiaj interaktywna. 
3. Jest ich bardzo dużo w sali do nauki języków 
obcych. 
4. Absolutnie nie przynoszący pecha numer sali,                   
w której mieści się biblioteka szkolna. 
5. Imię jednej z nauczycielek języka polskiego. 
6. Zajęcia terapeutyczne w naszej szkole, w czasie 
których prowadzi się grę komputerową tylko                       
za pomocą swojego umysłu. 

7. Jedna z pań sprzątających szkołę. 
8. Co roku odbywają się w czasie ferii zimo-
wych i wakacji. 
9. Imię patrona naszej szkoły. 
10. Jest ich bardzo dużo w szatni dla klas 3—6.  
11. Nieraz sprawdza Twoje wiadomości z 1-3 
ostatnich lekcji. 
 
Hasło: ……………………………………                                     
- szkoła Twoja, mamy, taty i też wujka! 



20 

ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 
 

Tworzenie gazety SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki”                        
w roku szkolnym 2015/2016 współfinansowane jest                    
ze środków Fundacji PZU, w ramach projektu 
„Korczakowska Akademia Twórczego Rozwoju”. 

 

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

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

   

ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE:    

   

„Jeśli nie popełniasz błędów co jakiś czas, to znaczy, że nie robisz nic innowacyjnego”.   

Woody Alen 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nadawania  
tytułów.  

 Prace można je przekazywać osobiście                     
opiekunowi redakcji, redaktorom lub przesyłać                         
na adres internetowy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest także 
p o p r z e z  s e r w i s  s p o ł e c z n o ś c i o w y : 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

Zespół redakcyjny: Michał Firsiuk, Ula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Mateusz Kobierecki, Paulina 
Nowicka, Janka Paradowska, Piotr Siedlecki, Oliwia Sobieszek, Amelka Tomaszewska                        
i Karolina Siedlecka 

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: wtorek, godz.14.30 (czytelnia)                       

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawio-
nej obok. 

 

Podaj nazwę i zasady strategicznej gry                           
planszowej pokazanej na zdjęciu. 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres  mai lowy:  diamir72@o2.pl                                           
do 28 marca 2016 roku. 

 

Podajemy rozwiązanie styczniowej zagadki 
fotograficznej. Ten nietypowy budynek to 
„Krzywy Domek” w Sopocie. ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. CC BY 2.0  

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0

