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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 Jak wyruszyliśmy tropem przygód? 

5 Wśród ludzi 

6 W dalekim Wietnamie 

7 W sklepie ze zdrową żywnością 

9 Zdrowia, szczęścia, pomyślności! 

9 Śmiech to zdrowie! - humor 

10 Kuchnia wietnamska 

11 Teatralna wiosna 

12 Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych 

12 W drogę z nami! 

13 Cytadela Warszawska 

13 Muzyka, słowo i cisza 

14 Konkursowo 

14 Dzień świętego Patryka  

15 Roboty wokół nas 

15 O robocie—humor 

16 Leśna szkoła 

17 W krainie leśnych zwierząt—dzień otwarty                       
w szkole 

18 Przygody Super Marchewki  

19 Szlachetne zdrowie—łamigłówka 

20 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
Zdjęcie górne: Grupa redakcyjna z klasy 4c                                        
z wychowawczynią M. Siedlecką  - czerwiec 2010 r.                          
(fot. Ewa Bujak). 
Zdjęcie dolne po lewej stronie: Jeden z wcześniejszych                     
wywiadów redakcyjnych—rozmowa z ks. biskupem     
Piotrem Jareckim—marzec 2011 r. (fot. Mariola Siedlecka) 
Zdjęcie dolne po prawej stronie: Redaktor naczelny      
Adam Rozenek przy pracy—czerwiec 2011 r. (fot. Mariola 
Siedlecka). 

 

Jak co miesiąc, serdecznie witam wszystkich 
naszych Czytelników!  

Marzec był wyjątkowy dla naszej redakcji, 
ponieważ gazetka ukończyła już siedem lat!      
Jest to dla nas powodem do dumy, dlatego                        
w tym numerze trochę się tym pochwalimy:) 

Przeczytajcie, jak powstała gazetka                                      
i obejrzyjcie wybrane zdjęcia z siedmiu lat                      
pracy redakcji. 

Oczywiście, pamiętaliśmy o  comiesięcznym 
reportażu pana Przemka, tym razem                                       
z jego podróży po Wietnamie. Powiemy Wam 
też o smacznej, wietnamskiej kuchni. 

Nie zapomnieliśmy o wydarzeniach                                   
w szkole. Odwiedzili nas przyszłoroczni           
pierwszoklasiści. Bawili się razem z nami,     
zwiedzając szkołę, która dla nich zamieniła się 
w las pełen śpiewających ptaków i pluszowych 
niedźwiedzi. 

Cała szkoła brała udział w świętowaniu 
pierwszego dnia wiosny oraz dnia św. Patryka. 
Odbyło się dużo konkursów: Kangur                         
Matematyczny, recytatorska Warszawska                        
Syrenka oraz Szkolny Konkurs Mitologiczny. 
Zobaczcie koniecznie zdjęcia! 

Przeczytajcie, czego dowiedzieliśmy się                         
o prawidłowym odżywianiu w sklepie ze zdro-
wą żywnością, a także o czym opowiedziała 
nam pani doktor Aleksandra Miśkiewicz                             
z Poradni Pediatrycznej w Błoniu.  

Jesteście ciekawi, jak poradziła sobie Super 
Marchewka, wybierając zdrowe owoce?                             
Przeczytajcie komiks. 

Mam nadzieję, że uśmiechniecie się, czytając 
humor, który dla Was wyszukaliśmy,                                     
oraz połamiecie głowy w łamigłówce. 

To i wiele innych tematów przed Wami.                    
Zapraszam do lektury! 

 

Redaktorka naczelna: 
Marysia Wodnicka 

☺  Redaktor naczelny gazety mówi do początkującej                           
dziennikarki: 
- Pani artykuł przypomina mi hiszpańską corridę! 
- Jak to? Dlaczego corridę? 
- Bo są w nim same byki! 

▲ Świętowanie urodzin gazetki stało się już tradycją w życiu 
naszej redakcji. Tu: obchodzimy drugie urodziny naszej                     
jubilatki. 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

Twórcą pierwszej gazety szkolnej był patron naszej szkoły—Janusz Korczak.                                                                                         
Pierwszy numer „Małego Przeglądu” ukazał się 9 października 1926 roku. 

JAK WYRUSZYLIŚMY TROPEM PRZYGÓD?JAK WYRUSZYLIŚMY TROPEM PRZYGÓD?JAK WYRUSZYLIŚMY TROPEM PRZYGÓD?   

Decyzja o powstaniu naszej gazety zapadła  
zaraz po feriach zimowych, w lutym 2010 roku. Jej                           
pomysłodawcą i pierwszym redaktorem                         
naczelnym był uczeń klasy 4c—Michał                               
Domański. Nazwa została wybrana poprzez                 
głosowanie uczniów tej klasy. Oni również na 
początku zajęli się jej redagowaniem. Pierwszy 
numer został opublikowany na początku marca.   

W roku szkolnym 2009/2010 od marca do 
czerwca powstały więc cztery numery gazety. 
Pierwszy z nich liczył dwanaście stron, a jego temat 
przewodni brzmiał „przyjaźń, koleżeństwo,                            
szkoła”. Co jego redaktor prowadzący napisał                            
o przyjaźni? 

Dobry przyjaciel zawsze pomoże ci w potrzebie,                            
o czym mówi popularne przysłowie „Prawdziwych                   
przyjaciół poznajemy w biedzie”.  

Myślę, że w przyjacielu ceni się szczerość, uprzej-
mość, charakter i punkt spojrzenia na świat. Powinien 
być on bratnią duszą, wspomagać i pocieszać,                             
nie wykorzystywać. 

Wielu artystów oparło swoje dzieła na przyjaźni,                      
na przykład Adam Mickiewicz wiersz „Przyjaciele”. 

 Osobiście myślę, że przyjaźń jest na całe życie,                         
ale trudno ją znaleźć. 

Pierwszym wydarzeniem, w których uczestni-
czyliśmy jako redakcja gazety, było spotkanie                            
z p. Grzegorzem Kasdepke w Szkole Podstawowej 
nr 1. Pamiętamy jego wypowiedzi dotyczące                          
pisania, które mogą dotyczyć także naszej pracy 
dziennikarskiej: 

 Pisarz musi pisać, bo kiedy ma w głowie mnóstwo 
pomysłów, to czuje, że jeśli ich nie zapisze, to zwariuje. 

Pisarz musi być ciekawy świata i spostrzegawczy. 
Powinien zauważać szczegóły, bo właśnie one                                  
w książkach są bardzo ważne. 

Bywa tak, że przychodzi mi do głowy jakiś ciekawy 
pomysł. Jeżeli go nie zapiszę, to obraża się i odchodzi. Za 
jakiś czas, znajduję go zapisanego przez kogoś innego. 
Taką książką, którą myślę, że mógłbym napisać jest 
„Koszmarny Karolek”. Ta książka do mnie pasuje. 

W następnym roku szkolnym w tworzenie               
gazety włączyli się uczniowie innych klas.                              
Nasza gazeta po raz pierwszy wystartowała w 
Ogólnopolskim Konkursie Mediów Szkolnych 
„Forum Pismaków” - zdobyła wtedy bardzo dobre 
czwarte miejsce. 

W lutym 2011 roku redaktorem naczelnym                       
został uczeń klasy 5a—Adam Rozenek. ► 

 

▲ Spotkanie z p. Grzegorzem Kasdepke w Szkole                              
Podstawowej nr 1 w dniu 18 lutego 2010 r. 

▲ Pierwszy zespół redakcyjny gazety po jednym                                   
ze spotkań. 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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▲ Propozycja Adama Rozenka skomputeryzowania systemu 
odrabiania prac domowych przedstawiona w numerze 15. 
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WYDARZENIA 

► Czytelnicy bardzo lubili prowadzony przez 
niego „kącik informatyka”, z którego mogli                            
m.in. Się dowiedzieć, jak założyć własny blog, jak 
korzystać z e-booków oraz zapoznać się z różnymi 
programami komputerowymi i z tajemnicami QR 
kodu.  

W roku szkolnym 2012/13 redaktorem                              
naczelnym gazety zostaje Ola Kłobukowska. W 
październiku redakcja odbiera nagrodę za trzecie 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek 
Szkolnych organizowanym przez tygodnik 
„Kontakty” w Łomży i po raz drugi zdobywamy 
czwarte miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
„Forum Pismaków”. 

W marcu 2013 roku wyruszamy tropem tajem-
nic zagadek przeszłości naszego miasta. Naszą, 
jeszcze nieukończoną, podróż rozpoczynamy                          
od błońskich kamienic. Jedna z najciekawszych             
wycieczek zaprowadziła nas na dach ratusza,                      
skąd podziwialiśmy wspaniałą panoramę naszego 
miasta.  

Wyprawy te zaowocowały naszym pierwszym                                
wyjazdem na Warsztaty Dziennikarskie                                    
do Katowic i odebraniem nagrody za pierwsze 
miejsce w konkursie „Forum Pismaków”.  

We wrześniu 2014 roku redaktorem naczelnym 
naszej gazety zostaje Gabrysia Bracik, a rok później 
—Marysia Wodnicka—znana naszym Czytelnikom 
przede wszystkim z ciekawych i zabawnych                       
komiksów o Super Marchewce.  

Od marca 2010 roku do chwili obecnej powsta-
ły 73 numery gazety, w tym 1 numer specjalny                           
(na temat życia i twórczości Janusza Korczaka)                            
i 3 numery dodatkowe dla uczniów klas 1-3.                       
Razem opublikowaliśmy 1482 strony gazety,                          
przeprowadziliśmy 231 wywiadów. 

Z kim rozmawialiśmy? Długo by wymieniać 
(zdjęcia z sześciu takich wywiadów przedstawiamy 
na następnej stronie). 

O czym piszemy w naszej gazecie? O sprawach 
szkolnych, o ważnych dla uczniów „Dwójki”                 
wydarzeniach w Polsce i na świecie; o tym, co Was    
interesuje.  

Skąd bierzemy pomysły? Nieraz mamy wraże-
nie, że każdy numer gazety sam decyduje, co chce, 
aby było w nim napisane☺.  

Na jak długo wystarczy nam pomysłów? Mamy 
nadzieję, że z Waszym wsparciem—do końca                    
świata, a nawet dzień dłużej.  

Zachęcamy do współpracy z naszą redakcją. 
Przesyłajcie nam swoje teksty, zdjęcia, problemy            
i pytania. Piszcie, co Wam się podobało,                                
a co chcielibyście zmienić. ▪ 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Nagroda za trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Gazetek Szkolnych. 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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▲ Wracamy z Katowic z nagrodą za uzyskanie pierwszego 
miejsca w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Mediów 
Szkolnych „Forum Pismaków. 

▲ Na dachu błońskiego Ratusza (czerwiec 2013 r.). 
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WYDARZENIA 

Ważną częścią życia redakcyjnego są spotkania z ciekawymi ludźmi. 

WŚRÓD LUDZIWŚRÓD LUDZIWŚRÓD LUDZI   

▲ Jak powstaje gazeta? - mówi nam p. Justyna Sobiecka—
Drożdżewska – redaktorka gazety BIS (marzec 2012 r.). 

▲ Jedno z wielu spotkań z p. Zenonem Reszką—
burmistrzem Błonia (styczeń 2012 r.). 

▲ Spotkanie z p. Kasprem Zborowskim—Weychman—
aktorem, prezenterem, wokalistą (grudzień 2013 r.). 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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▲ Spotkanie z p. Jerzym Bezpałko na temat ZMP „Mera—
Błonie” (maj 2014 r.). ▪ 

▲ Jeden z ostatnich wywiadów p. Zygmunta Karlickiego—
trenera LKS Olymp w Błoniu (listopad 2012 r.). 

▲Błonie wczoraj i dziś—spotkanie z p. Jerzym Oziemskim 
(grudzień 2013 r.).  
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OPOWIEŚCI PANA PRZEMKA 

Przedstawiamy Wam dalszy ciąg opowieści Pana Przemka Kubickiego o jego podróżach po krajach azjatyckich.  

W DALEKIM WIETNAMIEW DALEKIM WIETNAMIEW DALEKIM WIETNAMIE   
Wietnam położony jest w Azji Południowo-

Wschodniej, na Półwyspie Indochińskim. Graniczy 
z Chinami, Laosem i Kambodżą. Przez kilka tysięcy 
lat był prowincją chińską. Jest świetnym                           
krajem do podróżowania, bo niczego nie trzeba 
wcześniej rezerwować. 

Zatoka Ha Long (Zatoka Opadających Smoków) 
[zdjęcie nr 1] jest jedną z największych atrakcji 
przyrodniczych Wietnamu i całej Azji.                                        
Na powierzchni półtora tysiąca kilometrów                     
kwadratowych rozsianych jest prawie dwa tysiące 
skalnych wysepek. Na niektórych znajdują się                     
jaskinie, które można zwiedzić. Warto tu też                           
zobaczyć lasy mangrowcowe oraz rafę koralową. 
Tubylcy mieszkają też w wioskach na łódkach.  

Turystów w Wietnamie jest bardzo dużo.                              
Dominują Rosjanie, dlatego w wielu miejscach,           
gdy nie zna się języka wietnamskiego, najłatwiej 
porozumieć się po rosyjsku.  

Miasta to przede wszystkim tłumy ludzi                           
i tysiące skuterów [zdjęcie nr 2]. Niestety, wszędzie 
jest brudno. 

Bardzo popularne w miastach są uliczne straga-
ny z jedzeniem. Można skosztować wielu potraw 
niespotykanych w Polsce, na przykład pieczonych  
chrząszczy [zdjęcie nr 3]. 

Wietnam to też ukryte w dżungli ruiny świątyń 
buddyjskich [zdjęcie nr 4], wspaniałe plaże                                
i gościnni mieszkańcy. 

Z całą pewnością warto to wszystko zobaczyć                        
na własne oczy! ▪ 

▲ Ulica wietnamska to przede wszystkim skutery. 

▲ Zatoka Ha Long. Zwróćcie uwagę na tradycyjny kapelusz 
na głowie widocznego na pomoście Wietnamczyka. 

▲ Jeden z posiłków Pana Przemka. Pieczone owady                           
smakowały jak chipsy. 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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fot.  Milei.vencel - Praca własna, CC BY-SA 3.0 

1 

2 

3 

▲ Trzy wieże Po Nagar. 

4 

fot. Petr & Bara Ruzicka - Flickr  fot. Przemysław Kubicki 
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NASZE SPRAWY 

„Powiedz mi, co jesz, a ja ci powiem, kim jesteś”.  A. Brillat-Savarin 

W SKLEPIE ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄW SKLEPIE ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄW SKLEPIE ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ   
Co powinno się jeść, aby być zdrowym? -                            

z tym pytaniem udajemy się do sklepu ze zdrową 
żywnością. Rozmawiamy z właścicielem sklepu—
p. Januszem Błaszczykiem. 

Warto zdrowo odżywiać się już od najwcześniej-
szego wieku, aby nie chorować i nie gromadzić                       
toksyn w swoim organizmie. Chemia z przetworzo-
nej żywności może powodować u nas różnorodne 
dolegliwości, a nawet uszkadzać tkanki i sprzyjać 
powstawaniu raka. Jedynym minusem ekologicznej 
żywności, że produkty te są często sporo droższe    
od tych, które masowo znajdziemy w supermarke-
tach. Jednak jak powiedział w swoim wystąpieniu 
na TEDx Birke Baehr— amerykański nastolatek                      
zakręcony na punkcie ekologii: „Albo zapłacimy 
farmerowi, albo szpitalowi”.  

 

Jakie są różnice w wytwarzaniu mąki                 
wysokowartościowej i bezwartościowej? 

Jeżeli młyn przemieli zboże na mąkę raz, to jest 
to mąka bardzo dobra, pełnoziarnista. Wtedy ma 
ona wiele witamin i minerałów. Jeżeli przemieli trzy 
lub cztery razy i odrzuci łuskę, która jest na tym   
ziarenku, czyli na zbożu, oraz odrzuci kiełek, który 
ma w sobie zarodek, to powstaje mąka wysoko                  
przetworzona, czyli mało wartościowa.  

Czym niższy numer na opakowaniu, tym mąka 
bardziej przetworzona. Na przykład w wysoko 
przetworzonej na opakowaniu będzie napisane „typ 
550”, a na pełnoziarnistej „typ 1850”. Najwyższy 
numer, który może się pojawić to 2000.  

Zielony prostokącik z listkiem składającym się                     
z dwunastu gwiazdek jest symbolem zdrowej                            
żywności. Tak oznaczone są produkty ekologiczne, 
czyli bez sztucznych nawozów. Jeżeli nie ma takiego 
znaczka, nie wiemy, gdzie rosły rośliny, z których 
wytworzono żywność. Mogły rosnąć na polu przy 
autostradzie i spaliny mogły osiadać na warzywach, 
które potem zjadamy. Nawet nie musimy czytać 
składu i wiemy, że jest to żywność, którą się nie                    
zatrujemy. 

Warto jeść kaszę jaglaną, gryczaną, ryż                          
brązowy. Bardzo niezdrowy jest ryż biały, ponie-
waż został on chemicznie wybielony albo wapnem, 
albo sodą, albo innymi żrącymi substancjami, po to, 
aby był „ładniejszy”. Tę chemię potem zjadamy.                           
W naturze ryż występuje w kolorze brązowym.                    
Podobnie jest z kolorem wspomnianej już mąki.                      
Jej biel powstaje w wyniku przetworzenia,                               
czyli dodania chemicznych substancji. 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Rozmawiamy z właścicielem sklepu—p. Januszem 
Błaszczykiem. 

▲ Nasza uwaga skupiła się na niskokalorycznej czekola-
dzie. 

Bardzo zdrowy jest amarantus. Zawiera dużo 
białka, błonnika, minerałów, w tym magnezu,                          
wapnia, żelaza, selenu i witaminy B6; nie zawie-
ra glutenu. Dodaje energii do działania.                                  
Szczególnie ważny dla osób uczących się                                
i sportowców. 

Czy wiecie, czym się różni syrop od soku? 
Sok zawiera cukier, który jest naturalnie                    

zawarty w owocach. Syrop powstaje na bazie 
cukru, do którego dodajemy owoce. To razem 
gotujemy i pasteryzujemy. W syropie cukru                     
mamy około 75%, a owoców około 25%. Sok nie 
będzie tak słodki jak syrop, bo nie będzie miał 
dodatkowego cukru, ale za to będzie dla nas 
zdrowy. Dodawany cukier również powstaje                                     
w wyniku procesów chemicznych, co powoduje 
u nas choroby pokarmowego czy nerwowego. ► 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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NASZE SPRAWY 

► Dodatkowo do syropów dawane są jeszcze 
barwniki, po to, aby miały one ładny, intensywny 
kolor, oraz aromaty smakowe, aby miały jeszcze 
„lepszy” smak.  

Sok z żurawiny jest bardzo zdrowy na układ    
moczowy—ma działanie przeciwzapalne, zapobiega 
powstawaniu kamieni nerkowych. 

Podobnie jest z cukrem. Cukier powstaje                         
z buraków cukrowych lub z trzciny cukrowej.                    
Zawiera melasę, która nadaje mu brązowy kolor        
i ma w swoim składzie witaminy i minerały.         
Gdy z cukru ją usuniemy, staje się on biały                            
i pozbawiony witamin i minerałów. Jeżeli już ktoś 
chce coś słodzić, aby było „smaczniejsze”, powinien 
używać do tego brązowego cukru z melasą. Bardzo 
zdrowa jest też inulina—poza tym, że słodzi, jest 
naturalnym prebiotykiem (tworzy nam pożyteczne 
bakterie). Ksylitol zaś to cukier brzozowy—
zdrowszy od zwykłego cukru, ale spożywany                         
powyżej czterech łyżeczek dziennie może powodo-
wać podrażnienie układu pokarmowego. Bardzo 
zdrowy jest też syrop  klonowy. Zbiera się z drzewa 
wodę klonową, potem się odparowuje i powstaje 
syrop, który zawiera dużo witamin i minerałów. 

Jeszcze innym zdrowym cukrem jest stewia. Jest to                    
roślina, którą się suszy, mieli i powstaje słodzik. 
Można też do słodzenia używać miodu. Trzeba                    
jednak pamiętać, aby pochodził on ze sprawdzonej 
pasieki. Nie należy kupować miodu, na którym jest 
napisane, że pochodzi z Unii Europejskiej, bo to 
oznacza, że zlewany jest z różnych pasiek. Warto 
jeść pyłek pszczeli—pszczoły go produkują jako po-
karm dla siebie, ale i człowiek może się nim wzmac-
niać. Pierzga, którą pszczoły oblepiają swoje ule, 
zabezpiecza przed wirusami, bakteriami i grzybami. 

Naturalny wosk pszczeli zaś wykorzystuje się jako 
świeczki. Zapalone działają jako terapia bólów                     
głowy. 

Czym się różnią dżemy od konfitur? 
Dżem się robi z miazgi owocowej, czyli                                  

ze zmiażdżonych, uszkodzonych owoców. Konfitu-
ry są zdrowsze od dżemów, bo powstają z całych 
owoców. Nie potrzeba do nich dodawać żadnych 
aromatów ani barwników. 

Podobnie jak zwykły cukier szkodliwa jest sól,    
bo sprzyja powstawaniu nadciśnienia tętniczego. 

Jak jest z olejami? 
Olej, aby był dobry, musi był nieoczyszczony                      

i tłoczony na zimno, bo wysoka temperatura niszczy 
większość witamin i nienasycone kwasy tłuszczowe 
omega 3, omega 6 i omega 9. Takiego oleju nie po-
winniśmy używać jednak do smażenia, bo zaczyna 
się szybko utleniać. Smażymy na olejach rafinowa-
nych, choć nie zalecam ich, bo są przetworzone.  

▲ Po czym poznasz, która mąka jest dla nas bardziej                    
zdrowa? 

Najlepiej smażyć na smalcu, gęsim tłuszczu 
lub oleju kokosowym. 

 

Pan Janusz Błaszczyk prowadzi sklep ze zdrową 
żywnością od trzech lat, zaś od pięciu pasjonuje 
się zdrowym żywieniem, na przykład sam                       
piecze chleb dla swojej rodziny. ▪ 

▲ Pszczoła robotnica w trakcie zbierania nektaru. 

fot. domena publiczna 

▲ Czym się różni dżem od konfitury, powideł lub                            
marmolady? Wybieraj to, co najzdrowsze! 

fot. polki.pl 
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„Poczucie zdrowia zdobywamy tylko przez chorobę”.  G.Ch. Lichtenberg 

JAK WYLECZYĆ KATAR? 
 

Dla dróg oddechowych najlepsze jest chłodne 
i wilgotne powietrze. Suche i ciepłe podrażnia 
nasze drogi oddechowe i wtedy łatwiej wnikają 
wszelkie wirusy. Trzeba wietrzyć mieszkania                     
i spacerować po świeżym powietrzu. ▪ 

 

Pani doktor Aleksandra Miśkiewicz pracuje 
również na oddziale pediatrii w Szpitalu                        
Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. 

ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI!ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI!ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI!   

W Poradni Pediatrycznej Samodzielnego                   
Gminnego Ośrodka Zdrowia rozmawiamy                            
z Panią doktor Aleksandrą Miśkiewicz. 

 

JAK ZOSTAĆ LEKARZEM? 
 

Trzeba przejść wszystkie etapy edukacji                            
od szkoły podstawowej do szkoły średniej.                               
Po maturze kończy się sześcioletnie studia                               
medyczne. Każdy absolwent medycyny musi po ich 
zakończeniu odbyć trzynastomiesięczny staż,                         
podczas którego zdobywa umiejętności praktyczne. 
W tym czasie poznaje pracę na różnych oddziałach 
szpitalnych, w przychodniach i pogotowiu.                            
Aby otrzymać prawo wykonywania zawodu, musi 
potem zdać lekarski egzamin państwowy.  Lekarze 
zazwyczaj wybierają jeszcze - trwającą cztery lub pięć 
lat - specjalizację (na przykład kardiologię, chirurgię, 
okulistykę), która również kończy się egzaminem.  

 

DLACZEGO JEST OSOBNA PRZYCHODNIA 
DLA DZIECI I OSOBNA DLA DOROSŁYCH? 

 

Dzieci chorują na trochę inne choroby niż dorośli. 
Do poradni dla dzieci chodzą osoby do 18 roku życia 
(czasem, gdy jest to duża przychodnia, a pediatrów 
jest mało, to ograniczeniem jest 16 lub 17 rok życia),                      
a jak już osiągną pełnoletność, to przechodzą                           
dla poradni dla osób dorosłych. Dzieci leczą lekarze 
pediatrzy (to jest taka specjalizacja), a dorosłych  - 
najczęściej interniści.   

 

JAK SIĘ NIE PRZEZIĘBIAĆ? 
 

1. Odpowiednio ubierać się. 
Nie powinniśmy ubierać się za grubo, aby się nie 

spocić, i nie za lekko, aby nie zmarznąć. Gdy są         
ujemne temperatury, powinniśmy nosić czapkę,                     
aby nie wychładzać swojego organizmu. To ważne,       
a wiele osób o tym zapomina.  

2. Odpowiednio długo spać.  
Wypoczęty, wyspany organizm potrafi bardzo 

dobrze walczyć z infekcjami. 
3. Zdrowo odżywiać się. 
Nie powinno się wyjść rano z domu bez zjedzenia 

śniadania. Jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. 
Bierzemy ze sobą coś do zjedzenia do szkoły. Zjada-
my powoli, dokładnie gryząc. Pamiętajmy też o obie-
dzie, podwieczorku i kolacji. Do każdego                
posiłku powinna być odpowiednia porcja warzyw,               
w których są witaminy. To są naturalne lekarstwa                        
i na pewno ich nie przedawkujemy.  

4. Regularnie ruszać się na świeżym powietrzu.  

ŚMIECH                                        ŚMIECH                                        ŚMIECH                                        
TO ZDROWIE!TO ZDROWIE!TO ZDROWIE!   

☺ Przychodzi lekarz do pacjenta i mówi: 
- Wszystko jest dobrze, operacja się udała. 

Tylko nie rozumiem, dlaczego przed operacją 
bił pan, kopał i wyzywał pielęgniarki. 

A pacjent na to: 
- Panie, ja tu miałem tylko okna umyć… 
 

☺ - Panie doktorze, stale dzwoni mi                          
w uszach. Co robić? 

- Jak to co? Zwyczajnie odebrać!  
 

☺ W szpitalu lekarz pyta pacjenta: 
- Czy nie odczuwa pan nudności? 
- Nie, mam tu takie małe radyjko.  
 

☺ Przed operacją.... 
- Panie ordynatorze, czy będzie mnie pan 

osobiście operował? 
- Tak, lubię przynajmniej raz na rok                            

sprawdzić, czy jeszcze coś pamiętam... ▪ 

fot. Mariola Siedlecka 
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Lubicie jeść zupy? Ta z pewnością będzie Wam smakowała! 

KUCHNIA WIETNAMSKAKUCHNIA WIETNAMSKAKUCHNIA WIETNAMSKA   

Zupa pho i sajgonki to tradycyjne potrawy 
kuchni wietnamskiej. Oczywiście, najlepiej je jeść 
pałeczkami. Czy to jest trudne? Myślimy, że nie. 
Nam się udało nauczyć, więc i Wy możecie                             
popróbować w domu. Być może nawet zorganizu-
jecie konkurs jedzenia pałeczkami? 

Ten, kto kocha rosół przyrządzony przez swoją 
mamę, z pewnością polubi zupę pho. Czy łatwo jest 
ją przygotować? Podobno „dla chętnego nic                 
trudnego”. Nie próbujcie gotować jej jednak sami,                    
do pomocy zaangażujcie mamę lub tatę. 

 

Potrzebne składniki: 

 5 sporych korzeni pietruszki 

 5 sporych marchewek 

 3 cebule 

 1 średni seler korzeniowy 

 6-8 grzybków shitake (około 30 g) 

 10 cm kawałek imbiru 

 2 trawy cytrynowe zgniecione lekko 

 4 ząbki czosnku rozgniecionego nożem na pół 

 ½ pikantnej papryki bez pestek lub cała zależnie 
od mocy i wielkości 

 2 łyżeczki soli 

 1 łyżeczka nasion kolendry 

 1 łyżeczka kminu rzymskiego 

 15 goździków 

 2 laski cynamonu 

 2 gwiazdki anyżu 

 2-3 łyżki cukru ciemnego 

 3 łyżki sosu sojowego lub tamari 

 3 łyżki oleju 

 skórka otarta z połowy cytryny 
 

Na koniec do doprawienia 

 1 łyżka octu ryżowego lub najlepiej soku                           
z cytryny 

 1-3 łyżki sosu sojowego lub tamari 

 1-2 łyżki cukru ciemnego  

 sól w razie potrzeby 
 

Do podania: 

 makaron ryżowy lub sojowy 

 szczypior lub dymka 

 kolendra lub pietruszka 

 tofu 

 limonka w plasterkach do wyciśnięcia 

 sezam do posypania 

Sposób przyrządzania: 
 

1. Grzybki zalewam wrzątkiem i zostawiam                                
na kilka godzin do napęcznienia. 
2. Marchewki, pietruszki, cebule i seler obieram. 
Kroję na pół. Mieszam w misce z olejem.                           
Układam na blasze piekarnika i piekę przez 20-25 
minut w 220 stopniach z termoobiegiem lub                   
grillem. Warzywa muszą się przypiec. 
3. Do garnka wkładam upieczone warzywa                       
razem z olejem, grzyby razem z płynem,                                   
w którym się moczyły, rozgniecione lekko ząbki 
czosnku, pokrojony w plasterki imbir, ostrą                         
paprykę, skórkę z cytryny, goździki, kolendrę, 
cynamon, kmin, sos tamari, anyż, oraz sól.                               
Dopełniam wodą. U mnie jest to garnek 5 litrowy. 
4. Zupę gotuję około 3-4 godzin. 
5. Wyjmuję warzywa, można wywar przecedzić, 
ale ja lubię pływające przyprawy i tego nie robię. 
W razie potrzeby doprawiam jeszcze do smaku 
sosem sojowym, octem, cukrem i solą. 
6. Zupa Pho powinna mieć ciemny kolor,                               
być lekko słodka, lekko słona, pikantna,                               
aromatyczna o głębokim smaku i pięknym                         
aromacie. 
7. Przygotowany według instrukcji na opakowa-
niu makaron wkładam do misek, dodaję                                 
pietruszkę, dymkę, chili, tofu, lionkę, grzybki                            
z shitake. Nalewam bulionu i posypuję                             
sezamem.▪  

Źródło: www.olgasmile.com 

▲  

fot. Aldona Cyranowicz 

▲ O tym, czy łatwo jeść pałeczkami, przekonali się nasi 
dziennikarze podczas wizyty w barze azjatyckim.  

fot. Mariola Siedlecka 
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„Dobry teatr to nie tylko kwestia środków, ale przede wszystkim zapału twórców”.  Kazimierz Kord 

TEATRALNA WIOSNATEATRALNA WIOSNATEATRALNA WIOSNA   

JAK UBRAĆ SIĘ DO TEATRU? 

CO MOŻNA ZROBIĆ Z BIAŁEJ PODKOSZULKI? 

I WRESZCIE: JAK DOBRZE PRZYWITAĆ WIOSNĘ? 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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„Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać”. Napoleon Bonaparte  

PAMIĘTAMY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCHPAMIĘTAMY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCHPAMIĘTAMY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH   

1 marca 2017 r. po raz siódmy                      
obchodziliśmy Narodowy Dzień                     
Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.                       
W całej Polsce, a także zagranicą                       
zorganizowano wydarzenia, w których 
oddano hołd niezłomnym bohaterom 
antykomunistycznego podziemia.  

Takie uroczystości zorganizowano 
także w sobotę 4 marca w Błoniu w 
Centrum Kultury.  Jednym z punktów 
programu było wręczenie nagród                        
laureatom konkursu dla uczniów szkół           
podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich gminy Błonie „Przywracamy 
pamięć o bohaterach -  rzecz                                         
o Żołnierzach Wyklętych”.  

Pierwsze miejsce zdobył uczeń                     
naszej szkoły— Janusz Łubianka                            
z klasy 4b.  

Wyróżnienia otrzymali: 
- Martyna Trzaskoma (4c), 
- Zosia Król (5b), 
- Magda Komar (5d), 
- Maja Wójcik (6a), 
- Patryk Goliszewski (6a). 
Gratulujemy naszym zwycięzcom                              

i życzymy powodzenia w następnych 
konkursach! 

 

Jakub Bargieł (nauczyciel)  

fot. Mariola Siedlecka 

W DROGĘ Z NAMI!W DROGĘ Z NAMI!W DROGĘ Z NAMI!   
6 marca na zajęciach poniedziałko-

wego kółka historycznego pojawił się                   
kolejny gość. Tym  razem był to                          
wieloletni Prezes Towarzystwa                         
Przyjaciół Ziemi Błońskiej - p. Roman  
Nowoszewski.  

Jest on znawcą i miłośnikiem historii 
Błonia i okolic. W czasie zajęć opowiadał 
wiele interesujących informacji na temat 
naszej gminy i okolic. Uczniowie                             
wspólnie z p. Romanem wymyślali trasę 
wycieczki historycznej dla osób, które 
chciałyby zwiedzić nasze miasto.                                 
A Wy jakie macie propozycje na taką 
wyprawę? 

Jakub Bargieł (nauczyciel)  
▲ Ciekawe, czy w ramach wycieczki po Błoniu zaplanowano wypad na 
Łysą Górę? 

fot. Jakub Bargieł  

udostępnienie fot. Jakub Bargieł  
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„Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju”. Benjamin Franklin 

CYTADELA WARSZAWSKACYTADELA WARSZAWSKACYTADELA WARSZAWSKA   

Szesnastego marca odbyła się wycieczka                       
do Cytadeli Warszawskiej. Wybrało się na nią                  
35 osób uczęszczających na zajęcie historyczne                      
w ramach projektu unijnego „Nauka bez                             
tajemnic”. Uczniowie brali udział w lekcji pt. 
„Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”. 

 Na początku dotarliśmy do Bramy Straceń.                         
W tym miejscu w latach 1832 – 1836 rozstrzeliwano 
polskich żołnierzy, a przede wszystkim patriotów. 
Następnie wewnątrz muzeum zobaczyliśmy,                         
jak wyglądał karcer (cela więzienna o większym 
rygorze). W dalszej części zwiedzania zobaczyliśmy 
m.in. cele  Romualda Traugutta, Józef Piłsudskiego 
oraz cele wieloosobowe. Byliśmy także w miejscu, 
gdzie urzędnicy carscy przesłuchiwali więźniów. 
Obejrzeliśmy również wystawę poświęconą                       
martyrologii Polaków na Syberii w epoce zaborów, 
ukazaną m.in. w kolekcji prac malarza – sybiraka 
Aleksandra Sochaczewskiego, także więźnia                        
X Pawilonu. 

 Mimo ogromnych tragedii i cierpienia, jakiego 
doświadczali Polacy w czasach zaborów,                              
wykazywali się oni bohaterstwem i patriotyzmem. 
Odwiedzenie Cytadeli Warszawskiej na długo                       
pozostanie w naszej pamięci.  

Chcielibyśmy również podziękować Radzie                       
Rodziców z naszej szkoły za zasponsorowanie          
przejazdu autokarem.  

 

Jakub Bargieł (nauczyciel) 

fot. Monika Malik 

MUZYKA, SŁOWO I CISZAMUZYKA, SŁOWO I CISZAMUZYKA, SŁOWO I CISZA   

Już w czasie ferii zimowych w naszej 
szkole pojawiło się coś, co przenosi w nawet      
najdalszy kąt korytarza i sali muzykę, słowo                                 
i ciszę… 

Czy już wiecie, co to jest? To oczywiście                      
szkolny radiowęzeł! 

Już teraz działają dwie stałe audycje. Pierwsza 
z nich to „Pytanie tygodnia”: co tydzień                                      
w poniedziałek czytane jest pytanie, potem                        
uczniowie wrzucają do szkolnej skrzynki                             
odpowiedzi, które są czytane w czwartki. Druga 
audycja umożliwia złożenie życzeń urodzinowych 
bliskiej koleżance lub koledze.  

Przez radiowęzeł ogłaszane są też ważne                      
informacje. Codziennie przed lekcjami i na długiej 
przerwie uczniowie puszczają muzykę. ▪ 

 

▲ Uczniowie pod opieką p. Jakuba Bargła tworzą szkolne 
audycje radiowe. 

fot. Monika Malik 

fot. Jakub Bargieł  
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„Zrozumieć to znaczy zadawać wiele pytań”.  Fiodor Dostojewski 

KONKURSOWOKONKURSOWOKONKURSOWO   

▲ Uczestnicy II etapu Szkolnego Konkursu Mitologicznego. ▲ Laureaci eliminacji gminnych w Konkursie Recytatorskim 
„Warszawska Syrenka”.  

▲ Międzynarodowy Konkurs „Matematyczny Kangur”. ▲ Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego 
„Z Wuzetkiem bezpiecznie”. 

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKADZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKADZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA   

fot. Aldona Cyranowicz fot. Mariola Siedlecka 

fot. sp2blonie. edupage.org 

Dzień świętego Patryka, który obchodzimy                           
17 marca, nie jest jedynie świętem narodowym                          
Irlandii, ale również jednym z najchętniej obchodzo-
nych świąt na świecie.  

Każdy uczeń naszej szkoły, który tego dnia ubrał się 
na zielono, mógł otrzymać plusa z języka angielskie-
go.  

Pani Ewa Zieja wraz z grupką uczniów przychodzi-
ła do klas i sprawdzała, kto ubrany jest na zielono. 
Dzieci opowiadały nam o tym święcie, a ten, kto wylo-
sował z koszyka czterolistną koniczynę, otrzymywał  
jabłko (oczywiście—zielone!). ▪ 

fot. CC0 Public Domain  
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„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Henry Ford  

ROBOTY WOKÓŁ NASROBOTY WOKÓŁ NASROBOTY WOKÓŁ NAS   

22 marca przybył do naszej szkoły pan                    
doktor Andrzej Chmielniak z wydziału                           
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa                           
Politechniki Warszawskiej. 

Zainteresowania naukowe p. Andrzeja to:                       
automatyka, sterowanie robotami przemysłowymi, 
prowadzenie ruchu robotów mobilnych. 

Co to jest robot? 
To mechaniczne urządzenie wykonujące                     

automatycznie pewne zadania. Jego działanie może 
być sterowane przez człowieka, przez wprowadzo-
ny wcześniej program lub przez zbiór ogólnych  
reguł, które zostają przełożone na działanie robota 
przy pomocy technik sztucznej inteligencji.  

Roboty często zastępują człowieka przy mono-
tonnych czynnościach, które mogą wykonywać 
znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań 
są też te zadania, które są niebezpieczne dla                       
człowieka, na przykład związane z manipulacją 
szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przeby-
waniem w nieprzyjaznym środowisku.  

Roboty przemysłowe mają za zadanie                             
wykonywać czynności manipulacyjne szybko,                    
precyzyjnie i bezawaryjnie.  

Jednym z największych robotów, łączących                           
w sobie siłę i elegancję, jest Kuka Titan. Potrafi                       
on podnosić kamienie, szkło, elementy samolotów            
i statków.  

Roboty KUKA pojawiły się także w branży                     
filmowej w Hollywood. W filmie o Jamesie                  
Bondzie: „Śmierć nadejdzie jutro”, w scenie przed-
stawiającej pałac lodowy w Islandii, życie agentki 
Jinx z NSA (Halle Berry) jest zagrożone przez                        
laserowo uzbrojone roboty. Również w filmie    
„Kod da Vinci” w reżyserii Rona Howarda robot 
firmy KUKA podaje pojemnik zawierający krypteks                

fot. tools-guru.com/industry/kuka-titan/ 

▲ Spotkanie z p. Andrzejem Chmielniakiem. 

fot. sp2blonie.edupage.org 

▲ Robot Kuka Titan w akcji. 

Tomowi Hanksowi, który odgrywa rolę Roberta 
Langdona.  

Czy nadejdą czasy, kiedy roboty będą 
odrabiały za nas prace domowe? ▪ 

O ROBOCIEO ROBOCIEO ROBOCIE   

☺ Elektryk do swego pomocnika: 
- Franek, potrzymaj chwilę te druty. 
- Już trzymam. 
- Czujesz coś? 
- Nie. 
- W porządku. Czyli pod napięciem są te obok.  

☺ Nowak prosi szefa o urlop: 
- Urlop?! Jaki urlop?! Cały rok pracuje pan przy 
otwartym oknie i jeszcze się panu urlopu za-
chciewa?!  

☺ W pracy: 
- Pożycz mi sto złotych. 
- Wiesz, że długi niszczą przyjaźń? A jest ona 
chyba warta więcej niż sto złotych. 
- Masz rację, pożycz mi więc dwieście. ▪ 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

„Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły”.  Talmud 

LEŚNA SZKOŁALEŚNA SZKOŁALEŚNA SZKOŁA   

WIEWIÓRKA 
W leśnej szkole wrze od rana: 
- Ma przyjechać wielka dama! 
Mrówka woła bez żenady: 
- To wiewiórka! Wprost z Kanady! 
Córka króla lub cesarza! 
Rzadko nam się taka zdarza! 
- Jakże będzie wyglądała? 
- Czyżby z pereł kitę miała? 
- I koronę całą złotą? 
- Czy przybędzie tu karocą, 
Samolotem, samochodem? 
- Jaką też wprowadzi modę? 
- Czy się będzie uśmiechała? 
- Czy przyjedzie służba cała? 
Pytań wszyscy mieli mnóstwo. 
Dzięcioł krzyknął: - To oszustwo! 
Nikt dziś do nas nie przybędzie. 
Ktoś nas tutaj trzyma w błędzie. 
Wtedy ktoś do klasy puka. 
- Kto przeszkadza? Czego szuka? 
Wchodzi jakaś nieznajoma. 
Uśmiech szczery, sierść zmierzwiona. 
Niepozorna, mała, chuda. 
- Hej! Witajcie! Jestem Ruda! 
 
KRÓLIK 
Ile jest dwa razy dwa? 
Ile nóg stonoga ma? 
Ile jajek w gnieździe sowy? 
Kto zjadł ciasto do połowy? 
Mistrz rachunków wszystko wie, 
A tym mistrzem królik jest. 
Królik ciągle tylko liczy: 
Ile zjadłeś dziś słodyczy? 
Ile litrów piłeś wody? 
Ile kosztowały lody? 
Gdy klasówka, to się cieszy. 
Ma też najładniejszy zeszyt. 
Nigdy jednak nie pomoże. 
Z zachowaniem coraz gorzej. 
Czy to lekcja druga, piąta… - 
Nauczyciel: „Marsz do kąta!” 
Królik staje z dylematem: 
Czy kąt prosty jest mym światem?... 
 
DROZD 
Drozd wszystkiego się wciąż boi. 
Każda myśl go niepokoi, 
Każdy sprawdzian i kartkówka, 
I angielskie nawet słówka. 
Czy przyjaciel nie odejdzie? 
Sroga zima szybko przejdzie? 

Kiedy zaśnie dzisiaj w nocy? 
Z szafy potwór nie wyskoczy? 
Taka jego jest natura –  
Martwi go już dziś matura. 
Stres go gnębi oraz zjada. 
Miś  – psycholog nie pomaga. 
Dziś wycieczka jest nad wodę –  
On się chowa za przeszkodę. 
Nagle patrzy – ślimak tonie! 
Rzeka go już wnet pochłonie. 
Drozd nie myśli ani chwili –  
Czy ma rację, czy się myli? 
Już wskakuje za ślimakiem 
I wyciąga go czerpakiem. 
Ślimak znowu tchu nabiera. 
Mamy drozda – bohatera! 

 
ŻABA 
Żaba dzisiaj bardzo chora. 
Poczłapała do doktora. 
- Nie chce mi się wcale uczyć! 
Wolę jęczeć, miauczeć, buczeć. 
- Co cię, moja żabko, boli? 
Chciałbym ulżyć twej niedoli. 
Jestem wprawdzie nietoperzem, 
Ale możesz mi się zwierzyć. 
- Uszy, głowa, dwa migdały  
I do tego brzuch też cały. 
Doktor badał, stukał, pukał 
I przyczyny bólu szukał. 
Żaba zaś łaskotki miała, 
Więc się ciągle chichotała. 
Wraz ze śmiechem ból przechodził, 
Który jej w nauce szkodził. 
Doktor myślał, coś napisał, 
Przy suficie długo wisiał. 
Wreszcie żabie tak odpowie: 
- Moja droga, śmiech to zdrowie! 

W LEŚNEJ SZKOLE 
W leśnej szkole zwierząt wiele. 
To są moi przyjaciele.  
Drozd, wiewiórka, królik, jeż. 
Dzięcioł, mrówka, żaba też. 
Nawet mały ptaszek szary, 
Który nie miał dzisiaj pary. 
Płakał, więc go przytuliłam, 
W berka się z nim pobawiłam, 
Jego portret szkicowałam 
I swe wiersze mu czytałam. 
Leśna szkoła… Zwierząt? Ludzi? 
Tutaj nikt z nas się nie nudzi. 
Gdzie ta szkoła? – zapytacie. 
Czyżby w jakimś rezerwacie? 
W Polsce czy też w bajek świecie? 
Sami pewnie odgadniecie. 

 
Błonie, 2012  

Karolina Siedlecka 
 

O której szkole napisała Karolina? 
Dowiecie się, gdy zajrzycie                                  

na następną stronę. 
 
 

☺  Na boisku szkolnym                               
rozmawia dwóch kolegów:  

- Wiesz, wczoraj rzucałem                        
monetą z postanowieniem, że jeśli 
wypadnie reszka, to wezmę się                       
do nauki,  a jak orzeł, to pójdę na 
dyskotekę. 

- I co, wypadł ci orzeł? 
- Tak, ale dopiero za piątym                

razem. ▪ 

▲ W szkole można spotkać wielu                    
przyjaciół. 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

„Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo”.  Piotr Szreniawski 

W KRAINIE LEŚNYCH ZWIERZĄT W KRAINIE LEŚNYCH ZWIERZĄT W KRAINIE LEŚNYCH ZWIERZĄT    

▲ Pani dyrektor przedstawiła nauczycieli przyszłych klas 
pierwszych. 

▲ Mam dla Was zagadki. Gdzie mieszkają te pluszowe      
niedźwiadki?... 

▲  Kto nie chciałby słodkiego zajączka od tej ślicznej 
wiewióreczki?                                      fot. sp2blonie.edupage.org 

25 marca w naszej szkole odbył się dzień 
otwarty dla młodych rekrutów.  

Po przybyciu dzieci z rodzicami, p. dyrektor 
Aldona Cyranowicz powitała wszystkich bardzo 
serdecznie, przedstawiła panie nauczycielki                             
i zachęciła do zabawy. Uczniowie klas trzecich 
wystąpili w przedstawieniu pt. „Zwierzęta leśne”. 
Po występie każdy uczestnik otrzymał opaskę                       
ze zwierzątkiem. W ten sposób dzieci zostały                           
podzielone na grupy. 

Nasi goście pokonywali tor przeszkód, zbierali 
skarby lasu, takie jak szyszki i orzechy. W salach 
były gry i zabawy plastyczne.  

Na zakończenie dzieci oddały znalezione                       
skarby wiewiórce, a w zamian otrzymały lizaki 
ozdobione zajączkami. 

Daria Przygoda 

▲ Trzecioklasiści w przedstawieniu „Zwierzęta leśne”. ▲ Trochę wody i przeszkody! 
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CZAS NA KOMIKS 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

PRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKI   
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MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

SZLACHETNE ZDROWIE...SZLACHETNE ZDROWIE...SZLACHETNE ZDROWIE...   

Odpowiedzi wraz z hasłem przekazujcie naszej redakcji. Do rozwiązywania naszej łamigłówki                               
zapraszamy też nauczycieli!  

Czy wiecie, jak nazywamy lekarzy różnych specjalności? Rozwiążcie łamigłówkę.                                                
Odczytajcie i zapiszcie hasło. 

Przedstawiamy poprawne rozwiązania  łamigłówki z poprzedniego numeru: 

          1 A R E S     

    2 T R A F           

    3 C Y P R Y S       

    4 M I Ł O Ś Ć       

      5 H E D O N E     

6 K U P I D Y N         

       7 S T R Z A Ł A 

8 P U S Z K A           

 

 

                1           

          2                 

              3              

4                        

            5               

          6                      

            7                 

        8                   

        9                     

                10           

        11                     

              12               

1– lekarz chorób skóry; 
2—leczy cukrzycę i jej powikłania; 
3—lekarz chorób serca; 
4—specjalista w zakresie krwiodawstwa                    
i krwiolecznictwa; 
5—inaczej dentysta; 
6—co robi każdy lekarz? 

7– lekarz dzieci i młodzieży; 
8—leczy osoby dorosłe; 
9—lekarz chorób układu nerwowego; 
10—leczy zwierzęta; 
11—bada wzrok i leczy oczy; 
12—lekarz chorób wieku starczego. 
 
Hasło: ………………………………………… ! 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

 
Gazeta SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki” w roku 

szkolnym 2016/2017 tworzona jest w ramach projektu  
pn. „NAUKA BEZ TAJEMNIC – wsparcie uczniów                     
z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich 
szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu”, realizowanego 
w ramach RPO WM 2014-2020.  

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:    

   

„Trzeba kształcić się tak, by się stać zajmującym towarzyszem dla siebie samego”. 
 

 Tadeusz Kotarbiński 

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 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 REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

Zespół redakcyjny: Gabrysia Burzyńska, Kacper Ćwiek, Joasia Dłuha, Michał Firsiuk, Michał 
Gawart, Ula Jagodzińska, Ola Kamińska, Oliwia Karaś, Mateusz Kobierecki,                                       
Milena Kuchta, Łukasz Mulawa, Janka Paradowska, Daria Przygoda, Maja Rosińska,                      
Piotr Siedlecki                     

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 przedstawionej 
obok. Jak zawsze, nawiązuje ona do tematu                   
następnego numeru gazety. 

Co dawniej się mieściło i mieści się obecnie                    
w tym budynku?  

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres mailowy: diamir72@o2.pl. 

Podajemy rozwiązanie lutowej zagadki                               
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia owoce                           
Wietnamu, na przykład: pitaje, kaki, tamaryndy, 
mango, ananasy, awokado... ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 


