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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
Witam Was serdecznie! 
Minęły już trzy miesiące roku szkolnego i wielkimi 

krokami zbliża się koniec pierwszego semestru.  
Listopad minął nam na uczestnictwie w warszta-

tach, wykładach, konkursach prowadzonych                                
w ramach projektu edukacji globalnej oraz na rywali-
zacji między klasami 4—6 w konkursie „Globalna                         
Klasa”. W gazetce przeczytacie relacje z tych                             
wydarzeń.  

Dowiecie się też, jak bawili się trzecioklasiści na 
magicznej Nocy Globalnej i jakie były ich życzenia 
gwiazdkowe. Przeczytacie wiele ciekawych                      
wywiadów.  

Zapraszam do czytania naszych artykułów,                       
oglądania zdjęć, rozwiązywania krzyżówek                             
oraz odgadywania zagadek. 

Zachęcamy Was także do pisania. Wystarczy wziąć 
w rękę długopis lub usiąść przed klawiaturą kompu-
tera. Możecie pisać o Waszych zainteresowaniach, 
przeżyciach, wspomnieniach. Przydałby się nam                      
kącik sportowy… Może ktoś zna się dobrze na piłce 
nożnej, a może świetnie tańczy i potrafi opowiedzieć 
o tym innym, dodając przy tym swoje zdjęcia                           
kolejnych figur tanecznych.? 

Każdy z nas w naszej gazecie może zostawić 
„kawałek siebie”.  ▪ 

 

Redaktorka naczelna: Gabrysia Bracik (5a) 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
2 Na dobry początek 

3 Trzy razy tak - wywiad z Panią Dyrektor                    

Aldoną  Cyranowicz  

4 Światowa klasa! 

5 W Krainie Zielonych Wojowników 

5 Jak zachować się przy stole 

6 Korea wczoraj i dziś 

6 W Chinach 

7 Jeden świat... - o finale konkursu gminnego 

Tygodnia Edukacji Globalnej  

7 „Różne oblicza świata” - prace literackie                 

9 Świat się śmieje 

10 Magiczny rajd dookoła świata 

13 Noc Globalna okiem trzecioklasistki 

14 Nie chcemy wersji awaryjnych - wywiad                            

z Panią Grażyną Gutkowską 

15 Nocą… 

15 … gwiazdy spełniają życzenia 

16 Aby mogli razem tańczyć… — wywiad z Panią 

Martą Gontarek 

17 Nowe sale w naszej szkole 

18 Wszyscy Święci   

19 Pączki w programowaniu 

19 Umiemy pływać 

19 Kici cienie 

20 Na zdrowie! -  wywiad z pielęgniarką szkolną 

Panią Joanną Wawrzyniak 

21 Na górskich drogach Ameryki Południowej 

22 Have fun!     

23 One world    

24 Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Inwazja Świętych Mikołajów na Rynku w Błoniu 
w czasie Nocy Globalnej (fot. Aneta Domuracka) 
Zdjęcie po lewej stronie: Nasi uczniowie na warsztatach bębniar-
skich  „Dotyk Afryki” (fot. Aldona Cyranowicz) 

Zdjęcie po prawej stronie: Wręczanie nagród w finale gminnego 
konkursu „Różne oblicza świata”.  
(fot. www.sp2blonie.edupage.org) 

▲ Uczestniczyliśmy w zajęciach Tygodnia Edukacji 
Globalnej. 

fot.  Agnieszka Tkaczyk—Słowińska 

Już niedługo Boże Narodzenie! Już niedługo Boże Narodzenie! Już niedługo Boże Narodzenie!    

Z tej okazji już teraz składamy Wam 
najserdeczniejsze życzenia Wspaniałych 
Świąt, pełnych miłych niespodzianek                        
i ciepła przy rodzinnym stole… 

Redakcja 
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TEMAT MIESIĄCA 

Co na temat projektu edukacji globalnej mówi Pani Dyrektor Aldona Cyranowicz? 

- Co działo się w Centrum Kultury? 
 

- We współpracy z Centrum Kultury organizo-
waliśmy bardzo ważne przedsięwzięcie: Tydzień 
Edukacji Globalnej. Od 17 do 21 listopada wszyscy 
uczniowie naszej szkoły, a także gimnazjaliści, 
przedszkolaki, nauczyciele i słuchacze Błońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli uczestniczyć                           
w różnorodnych zajęciach prowadzonych,                         
np. przez Muzeum Etnograficzne, Fundację                     
ADDA, Warszawską Szkołę Języka Japońskiego, 
Kongijczyka Ricky Liona, antropolog kultury                     
Annę Misiec—Dydycz i innych. Graliście na afry-
kańskich bębnach, uczyliście się zakładania kimo-
na, pisania po japońsku lub koreańsku, bawiliście 
się w gry i zabawy z różnych stron świata, itd… 
długo by opowiadać. Zdjęcia pokazujące                             
„w pigułce”, co się działo, można obejrzeć                             
na naszej stronie internetowej. 
 

- Z czego Pani Dyrektor najbardziej                                 
jest zadowolona? 

 

- Zadowolona jestem z tego, że projekt się udał. 
Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działa-
nia, co wcale nie było takie łatwe, biorąc pod       
uwagę krótki czas przeznaczony na ich przepro-
wadzenie.  ► 

TRZY RAZY TRZY RAZY TAKTAK  

- Chcielibyśmy prosić Panią Dyrektor                               
o podsumowanie projektu edukacji globalnej. 

 

- Projekt nosił tytuł „3 x TAK dla Edukacji                       
Globalnej”, realizowany był w ramach Programu 
Współpracy Rozwojowej MSZ RP w 2014r. Czas 
trwania zaplanowanych działań był bardzo                       
krótki, zaledwie trzymiesięczny. 

 

- Skąd się wziął pomysł? 
 

- To nie był pierwszy nasz projekt z tego                           
obszaru; dwa poprzednie realizowaliśmy w 2008                               
i 2009 roku. Uważam, że edukacja globalna, która                          
zajmuje się tak ważnymi zagadnieniami jak, np.: 
zapewnienie pokoju na świecie, ochrona praw        
człowieka, pokazanie współzależności pomiędzy 
naszym trybem życia a życiem ludzi w tzw. krajach 
III świata, to bardzo ważna część kształcenia                    
obywatelskiego i wychowania. Elementy edukacji 
globalnej obecne są w programach nauczania,                       
a więc macie je na lekcjach, np. przyrody                               
lub historii. Myślę, że dobrze się stało, że przez trzy 
miesiące mogliśmy trochę więcej czasu poświęcić 
tym zagadnieniom.  

 

- Kto finansował projekt? 
 

- Jak już mówiłam, był to projekt realizowany                         
w ramach Programu Ministerstwa Spraw                                 
Zagranicznych, z tym że my – tak jak inne                              
organizacje, które wygrały konkurs – bezpośrednio 
współpracowaliśmy z Fundacją „Edukacja                              
dla Demokracji”, która koordynowała wszystkie 
działania. 

 

- Jakie działania były prowadzone w naszej      
szkole? 

 

- W szkole prowadzone były zajęcia z zakresu           
edukacji globalnej dla wszystkich klas 4—6                         
oraz zajęcia teatralne dla uczniów klasy 1c, 1d i 2a, 
którzy przygotowywali przedstawienie „Dzieci 
świata”. Poza tym ogłoszony został konkurs 
„Globalna Klasa”, w ramach którego zrealizowali-
ście sześć zadań. Część klas dodatkowo organizo-
wała zajęcia dla uczniów klas młodszych, czytali-
ście im baśnie z różnych stron świata i bawiliście 
się, wykorzystując ich tematykę. Był też ogłoszony 
konkurs literacki i plastyczny „Różne oblicza                       
świata”. Wzięli w nim udział nie tylko uczniowie 
naszej szkoły, ale także innych placówek                              
edukacyjnych naszej gminy.  
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▲ W Centrum Kultury na finale konkursu 
gminnego „Różne oblicza świata”. 
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- Jakie jeszcze inne projekty są obecnie                         
realizowane?  

 

- W tym momencie kończymy dwa projekty: 
„W poszukiwaniu własnych korzeni” i „Zdrowa, 
bezpieczna i przyjazna szkoła – 3 x TAK”.                        
Ten pierwszy miał charakter konkursu                                 
polegającego na stworzeniu drzewa genealogicz-
nego lub napisaniu historii swojej rodziny.                      
Kończymy go 9 grudnia w Centrum Kultury, 
gdzie odbędzie się międzypokoleniowy koncert 
„Każda rodzina jest jak drzewo”. Drugi obejmuje 
szereg zajęć o charakterze integracyjnym,                            
sportowym, spotkań z ciekawymi ludźmi                        
(np. astronomem lub niepełnosprawnymi                        
sportowcami); z tego projektu finansowane są,                                   
np. sobotnie wyjazdy na basen i planowany na                            
18 grudnia Festiwal Zdrowia. 

 

- Bardzo dziękujemy za wywiad. Życzymy  
powodzenia przy następnych projektach! ▪ 

[red.] 

► Najwięcej satysfakcji sprawiła mi organizacja 
Tygodnia Edukacji Globalnej. Byłam też pod 
ogromnym wrażeniem przedstawienia przygoto-
wanego przez  naszych najmłodszych uczniów 
pracujących pod kierunkiem Pań: Anny Cieślak, 
Renaty Janowskiej, Joanny Marciniak. 

 

- Czy były jakieś trudności? Jeżeli tak, to jak 
udało się je pokonać? 

 

- Trudno było zgrać wszystkie zajęcia prowa-
dzone w Centrum Kultury w Tygodniu Edukacji 
Globalnej. Było ich dużo, realizowane były w kilku 
pomieszczeniach, brały w nich udział różne grupy 
uczniów. Tak jak już wspominałam, wszystko                 
jednak się udało.  

 

- Czy łatwo jest napisać projekt? 
 

- Nie jest to najprostsze zadanie, ale jeśli się zna 
potrzeby środowiska, dla którego tworzony jest 
projekt, ma się jasno określony cel i ciekawe                          
pomysły oraz trochę doświadczenia, okazuje się, 
że „nie taki diabeł straszny, jak go malują”.  

 

ŚWIATOWA KLASA!ŚWIATOWA KLASA!ŚWIATOWA KLASA!   

Dla I etapu konkursu „Globalna Klasa" my, 
czyli Bartek, Kuba, Mateusz i Piotr z 4c, zrobiliśmy 
plakat na temat Konwencji Praw Dziecka. Szukając 
informacji, dowiedzieliśmy się, że UNICEF to or-
ganizacja zajmująca się ochroną naszych praw. 
Chronią oni dzieci całego świata przed przemocą. 
To straszne, co dorośli czasem robią z dziećmi. 
Zmuszają je do ciężkiej pracy, do brania narkoty-
ków, do udziału w wojnach. Tak nie powinno być. 

W II etapie konkursu mieliśmy za zadanie              
napisać wiersz na temat świadomej konsumpcji. 
Każdy z nas pisał o czymś innym, o marnowaniu 
wody, podczas gdy inne państwa cierpią, bo jej nie 
mają, o jedzeniu niezdrowej żywności. Szukając 
informacji, dowiedzieliśmy się dużo na temat 
zdrowej żywności i że nie wolno przesadzać z fast 
food'ami. Nauczyliśmy się, że dobrze jest jeść                 
codziennie warzywa i owoce oraz że trzeba się  
ruszać, ale to już temat na inny konkurs.  

Do III etapu konkursu postanowiliśmy zrobić 
film o ryżu. Informacje o tej roślinie wzięliśmy                      
z  Internetu, a stroje przygotowaliśmy w domu. 
Rodzice pomogli nam w napisaniu scenariusza                    
i w nagraniu filmu. Potem nauczyliśmy się swoich 
ról. Podczas nagrywania dowiedzieliśmy się wiele  
nowych wiadomości, np. że ryż występuje w dzie-
sięciu tysięcy odmianach i w różnych kolorach  
albo że był traktowany jak ucieleśnienie boga.   

Poznaliśmy również drogę ryżu do Europy. 
Nasza ostatnia prezentacja też jest związana                   

z Azją. Jest to kolejny odcinek z serii „Co widzia-
ły moje gały". Japonię wybraliśmy, ponieważ to 
bardzo ciekawy kraj i stamtąd pochodzi karate - 
sztuka walki, której uczą się Kuba i Mateusz. 
Podczas tworzenia prezentacji dowiedzieliśmy 
się kilku ciekawych rzeczy o Japonii i karate, np. 
co to jest Dojo (czyt. dodżo). Poznaliśmy też kilka 
japońskich słów! Dla nas udział we wszystkich 
zadaniach jest dobrą zabawą, dzięki której dowia-
dujemy się wielu ciekawych rzeczy. ▪ 

 

Bartek, Kuba, Mateusz i Piotr (4c) 
 

W konkursie „Globalna Klasa” klasa 4c zdobyła 
pierwsze miejsce wśród klas czwartych, uzyskując  
35 punktów. Jest to również najwyższa liczba                      
punktów we wszystkich klasach 4—6! 

Gratulujemy Uczniom i Wychowawczyni                          
—p. Małgorzacie Czarneckiej—Jaśkiewicz! 

[red.] 

fot. M. Czarnecka—Jaśkiewicz 
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A jak poradziła sobie z zadaniami projektu edukacji globalnej inna klasa? 

Serdecznie gratulujemy Uczniom i Wychowaw-
czyni —p. Oldze Stojanowskiej! 

[red.] 

W KRAINIE ZIELONYCH WOJOWNIKÓWW KRAINIE ZIELONYCH WOJOWNIKÓW  

18 listopada ja i cztery moje koleżanki z klasy 
wzięłyśmy udział w dodatkowych zajęciach, które 
przeprowadziłyśmy, aby uzyskać parę dodatko-
wych punktów w konkursie ,,Globalna Klasa’’. 
Wybrałyśmy baśń M. Krüger pt. „Mały, zielony 
wojownik”.  

Nauczyłyśmy się płynnie czytać tekst o małym 
wojowniku i podzieliłyśmy go na role – każda                       
z nas czytała po fragmencie. Po przeczytaniu zada-
wałyśmy trzecioklasistom pytania dotyczące tej 
baśni. Dzieci, które najchętniej odpowiadały, otrzy-
mywały w nagrodę cukierka lub balonik. Ponieważ 
uporałyśmy się z tym szybko i zostało nam jeszcze 
trochę wolnego czasu, pobawiliśmy się w skrada-
nie.  

Zabawa polegała na tym, że jedna osoba siadała 
na środku sali na krześle, a druga krążyła wokół 
niej, najciszej jak potrafiła. Zadaniem osoby siedzą-
cej na krześle było odgadnięcie, z której strony nad-
chodzi druga osoba i wskazanie jej. Chętnych nie 
było mało. Trzecioklasiści bawili się na zmianę: 
chłopiec, dziewczynka, chłopiec, dziewczynka,                
ale czas się kończył i my musiałyśmy iść na dalsze 
lekcje.  

Na koniec rozdaliśmy dzieciakom pióropusze, 
które miałyśmy na sobie podczas czytania.                     
Wszyscy świetnie się bawiliśmy. ▪ 

 

Emilia Simborowska (6e) 
 

Uczniowie klasy 6e w konkursie „Globalna Klasa”  
zdobyli pierwsze miejsce wśród klas szóstych, uzysku-
jąc 33 punkty. Jak się też okazuje, w każdej konkuren-
cji byli na pierwszym miejscu! 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ JAK ZACHOWAĆ SIĘ JAK ZACHOWAĆ SIĘ 
PRZY STOLEPRZY STOLEPRZY STOLE   

17 listopada rozpoczął się Tydzień Edukacji 
Globalnej. My, czyli uczniowie klasy 3c,                            
jako jedni z pierwszych uczestniczyliśmy                                
w warsztatach w Centrum Kultury. 

Byliśmy na zajęciach „O zachowaniu się przy 
stole”. Poznaliśmy trudny wyraz „savoir vivre”. 
Nauczyliśmy się różnych sposobów przywitań, 
nakrywania do stołu, sadzania gości, składania 
serwetek oraz jedzenia pałeczkami. 

Były to bardzo ciekawe i pouczające zajęcia.▪ 
 

Oliwia Karaś (3c) 

fot. Mariola Siedlecka 
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„Dopiero w zimie dobrze widać zieleń sosny”.  (przysłowie koreańskie) 

20 listopada nasza klasa 4f była w Poniatówce. 
Spotkaliśmy się z Panią Anną Misiec—Dydycz,             
która przybliżyła nam Chiny - kraj, którego historia 
sięga prawie dwóch tysięcy lat przed naszą erą. 

Pani, która opowiadała nam o Chinach, była tam 
pięć lat temu i jest zafascynowana tym krajem. 
Wyobraźcie sobie, ze mogliśmy przymierzyć trady-
cyjną suknię chińską! Do przymierzania zgłosiły się 
Malwinka i Gabi.  

KOREA                             KOREA                             KOREA                             

WCZORAJ I DZIŚ WCZORAJ I DZIŚ WCZORAJ I DZIŚ    

20 listopada udaliśmy się do Centrum Kultu-
ry na zajęcia na temat Korei. Wykład prowadzi-
li: p. Iiwon Kim, p. Yeonsoo Kim i p. Michał 
Wysocki (nauczyciel języka angielskiego                        
w naszej szkole). 

Wiele dowiedzieliśmy się o kulturze                               
i obyczajach Koreańczyków. Poznaliśmy też ich 
pismo i nauczyliśmy się wymawiać parę słów 
w języku koreańskim. 

W przyszłości postaram się odwiedzić ten 
ciekawy kraj. ▪ 

Joanna Staszewska (6a) 

▲ Korea Południowa to kraj o bardzo bogatej kulturze. 
Warto się zapoznać z obowiązującymi zwyczajami,                    
zanim się tam pojedzie.  

W CHINACH W CHINACH W CHINACH    

► Na Malwinkę kimono było za trochę za duże, 
na Gabrysię w sam raz:) Obie dziewczynki                      
wyglądały naprawdę ładnie. 

Pani opowiedziała nam również o męskich, tra-
dycyjnych, chińskich ubiorach i trochę też o współ-
czesnych strojach, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.  

Później wszyscy mogliśmy przymierzyć                       
czerwone, bambusowe kapelusze, na których były 
namalowane chińskie znaki. 

Chiny mają bardzo bogatą historię, która sięga   
o wiele dalej niż historia Polski. Pani wyświetliła 
nam slajdy i opowiedziała o cesarzu Qin Shi              
Huang. Na grobowiec tego chińskiego cesarza 
przypadkowo natknęli się wieśniacy, kopiący stud-
nię. Okazało się, że wspomniany cesarz kazał się 
pochować wraz z całą armią wojowników. Nie byli 
to jednak prawdziwi wojownicy, ale ich postacie 
wykonane z gliny: około dwóch tysięcy posągów 
naturalnej wielkości oraz pięćset posągów koni. 

◄ Na Gabrysię kimono było w sam raz! 

► Człowiek, który odkrył grobowiec przy kopa-
niu studni, pracuje teraz w muzeum, które powsta-
ło w tym miejscu. Bardzo chciałabym zobaczyć                     
to muzeum… 

Po tej pięknej opowieści o cesarzu Chin, przyszła 
kolej na herbatę. Myślicie, że herbatę robi się łatwo 
i szybko? To się mylicie! Pani zajęło to około                      
dziesięciu minut. Parzenie herbaty to chińska                       
tradycja i musi być wykonane według rytuału,             
przekazywanego z pokolenia na pokolenie.  

Na koniec mogliśmy się przekonać, jak przygo-
towuje się farby do pisania chińskich znaków. 

Szkoda, że chińska lekcja trwała tak krótko.                    
Najbardziej jednak mi żal, że Chiny są tak daleko. 
Pani wspomniała, że podróż trwa około dwudzie-
stu godzin. Może w przyszłości będę miała okazję 
sama się o tym przekonać... ▪ 

 Marysia Wodnicka (4f) 
Fotorelacja ze wszystkich zajęć Tygodnia Edukacji                         

Globalnej dostępna w galerii: www.sp2blonie.edupage.org 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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„Za dużo mówimy o zmianie świata, a za mało świat zmieniamy…” Janusz Ziarenko 

JEDEN ŚWIAT...JEDEN ŚWIAT...  

LATO 2008  

W listopadzie wykonałem pracę plastyczną                        
na konkurs „Różne oblicza świata”. Na kartkę                        
papieru przyklejałem kulki z plasteliny, cekiny                      
(to było bardzo trudne, bo wcale nie chciały się 
przyklejać), wykałaczki, a nawet suchą trawę.                       
Do tego rysowałem kredkami pastelowymi                               
i malowałem farbami. 

Po prawej stronie kartki przedstawiłem angiel-
skiego księcia Williama i Pawilon Królewski                          
w Londynie, a po lewej biedną Indiankę na tle                      
wigwamów. Były też amerykańskie góry i angiel-
skie morze, a pośrodku tęcza—znak pojednania. 
Swoją pracę zatytułowałem „Różne oblicza—jeden 
świat”, bo bardzo chciałbym, aby zawsze                                
na świecie był pokój, nikt nikogo nie krzywdził                     
i wszyscy byli szczęśliwi. 

Dzięki tej pracy znalazłem się na finale                            
konkursu w Centrum Kultury. 

Na początku uczniowie najmłodszych klas                      
pokazali przedstawienie „Dzieci świata”. Byli                      
poubierani w kolorowe stroje. Dzieci z Polski                          
jeździły dookoła świata, były w Chinach, w Afryce 
i w indiańskiej dżungli. 

Po przedstawieniu Pani Dyrektor czytała                       
dyplomy i każdy, kto brał udział w konkursie, 
podchodził po dyplom i nagrodę (grę planszową                       
i słodycze).  

fot. M. Siedlecka 

Później Pani Dyrektor podziękowała za to,                        
że wszyscy przyszli na to przedstawienie.  

Po podziękowaniu poszedłem z babcią i siostrą 
do domu.  

Na tym finale było bardzo fajnie. Jeżeli i Wy  
będziecie robić jakąś pracę na konkurs i zostaniecie 
zaproszeni na finał, to zachęcam Was, żebyście  
poszli. Wasz też na pewno będzie fajny i będzie 
Wam się podobało. Do zobaczenia na jakimś                   
nowym konkursie!  ▪ 

 

Piotrek Siedlecki (3a) 
 

Informacje o  konkursach, w których możecie wziąć 
udział,  znajdują się na stronie  internetowej szkoły: 

www.sp2blonie.edupage.org 

fot. www.sp2blonie.edupage.org  

Przedstawiamy wybrane prace literackie nagrodzone w konkursie „Różne oblicza świata”. 

RÓŻNE OBLICZA ŚWIATA (I)RÓŻNE OBLICZA ŚWIATA (I)RÓŻNE OBLICZA ŚWIATA (I)   

Czemu twierdzisz, że masz źle? 
Daj przekonać się, że mylisz się. 

Co? W szkole dużo prac domowych? 
Wcale nie, bo poznajesz dużo rzeczy nowych. 

Spójrz tam w Afryce, 
Nie jest tak jak w Ameryce. 

Dzieci tam słodyczy nie znają 
i się nimi nie objadają. 

Raz na tydzień małą miseczkę dostają 
ryżu, co się nią ledwie najadają. 
Kilometrami chodzą po wodę 

i to w taką upalną pogodę. 
I co nadal twierdzisz że masz źle? 
Nie, no widzisz. Przekonałeś się? 

 

Gabrysia Dzierlińska (5a) 

▲ Sadzenie ryżu w Chinach. 

► 

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

► 

RÓŻNE OBLICZA ŚWIATA (II)RÓŻNE OBLICZA ŚWIATA (II)  
 

Pamiętnik Bogdana 

Mam na imię Bogdan i mam 10 lat. Mieszkam na 
Ukrainie w mieście Donieck. Mama pochodzi                          
z Polski, a tata z Ukrainy. Nie mogę wychodzić na 
dwór, ponieważ na Ukrainie jest wojna. Dlatego        
piszę pamiętnik. 

Dzień 1 

Strasznie się boję wojny. Po ulicach chodzą                       
żołnierze. Mama często płacze. Boję się o mojego 
tatę. Tata od kilku dni nie wraca do domu. 

Dzień 2 

Naszym sąsiadem jest były nauczyciel. Przycho-
dzi do nas codziennie rano. On pochodzi z Polski, 
nazywa się Jakub Przybylski. 

Dzień 3 

Dziś wrócił do domu tata i powiedział, że musi-
my przenieść się do piwnicy. Złapali go żołnierze, 
dlatego nie wracał, ale im uciekł. Teraz go szukają. 

Dzień 4 

Już mieszkamy w piwnicy z mamą, tatą, babcią                     
i panem Jakubem. Słyszymy wybuchy i strzały.                   
Nagle do piwnicy weszła  rodzina z dwójką dzieci. 
Powiedzieli, że zniszczono im dom, więc postano-
wili się tu ukryć. Zaprzyjaźniłem się z tymi dziećmi. 
Z dnia na dzień zaczyna nam brakować zapasów, 
więc tata, pan Jakub i pan Borys (ojciec tamtej rodzi-
ny) poszli po jedzenie. Wrócili późno, ale przynieśli 
chleb, mleko, wodę i konserwy. Mamy zrobiły 
pyszną kolację. 

Dzień 5 

Zaczynam bardzo nudzić się w naszej piwnicy. 
Prosiłem mamę, aby pozwoliła nam wyjść na dwór, 
ale się nie zgodziła. Nie rozumiem tej wojny                                
i bardzo się boję. Pan Jakub zaproponował,                                
że będzie nas uczył języka polskiego. Ja znam ten 
język, ale cieszę się, że Swietłana i Juri będą mogli 
się go również uczyć. 

Dzień 6 

W nocy obudził nas huk. Poczuliśmy, że zatrzę-
sła się nasza podłoga. Przestraszeni zarwaliśmy się 
na nogi. Mama chciała zapalić światło, ale światła 
nie było. Tata z panem Borysem wyszli                                     
na zewnątrz. Po jakimś czasie wrócili i powiedzieli, 
że bomba trafiła w sąsiedni dom. Byliśmy przeraże-
ni i płakaliśmy. 

Dzień 7 

Od rana dzieci, Swietłana i Juri, były bardzo 
smutne i ja też. Po śniadaniu do naszej kryjówki 
weszło trzech żołnierzy. Bardzo się przestraszyli-
śmy, bo mieli w rękach karabiny, ale tata nas 
uspokoił i powiedział, że to nasi. Pan porucznik 
poinformował tatę, że wojsko organizuje ewakua-
cję ludzi na tereny wolne od wojny i mamy być 
gotowi jutro o godzinie dziesiątej. 

Dzień 8 

Nie mogłem spać. Myślałem, gdzie nas zawio-
zą. Trochę się bałem, trochę się cieszyłem. Rano 
dorośli spakowali nasze rzeczy. Po śniadaniu  
wszyscy wyszli na ulicę. Czekaliśmy, nagle zza 
rogu wyjechała duża ciężarówka i w tym momen-
cie rozległy się strzały. Tata kazał nam szybko 
wrócić do piwnicy. Wrócił późno i powiedział, że 
może wyjedziemy jutro. 

Dzień 9 

Od rana nie słyszałem ani jednego strzału,                       
a po dziesiątej podjechał pod nasz dom autobus. 
Żołnierze dopilnowali, żeby wszyscy wsiedli.                   
Ruszyliśmy. Zanim wyjechaliśmy z Doniecka,                          
w naszej kolumnie jechało dziesięć autobusów. 

 

To był ostatni dzień moich zapisków                                
na Ukrainie, ponieważ tyle rzeczy się wydarzyło, 
że nie miałem czasu. Po przybyciu do Kijowa           
okazało się, że ciocia Basia (siostra mojej mamy) 
zaprosiła nas do Polski. Teraz mieszkamy                              
w Błoniu, miasteczku położnym niedaleko                           
Warszawy. Ciocia Basia ma tu dom i zamieszkali-
śmy razem. Chodzę tu do szkoły i jestem szczęśli-
wy, bo nie ma tu wojny. ▪ 

Piotr Tomaka (4c) 

▲ Donieck jest miastem we wschodniej części                       
Ukrainy. 

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

RÓŻNE OBLICZA ŚWIATA (III)RÓŻNE OBLICZA ŚWIATA (III)  
 

Wszyscy dobrze o tym wiecie 
Że jest różne dziś na świecie 

Wiele zła jest i przemocy 
Mało dobra i pomocy 

 

Biedni z głodu umierają 
A bogacze wyspy mają 
Wycinają drzewa, lasy 

Takie nam nadeszły czasy 
 

Jedni śmieci segregują 
Drudzy energię marnują 

Tu wielka ochrona środowiska 
A tam wielkie wysypiska 

 

Bo ten świat nasz cały 
Jest bardzo niedoskonały 
I jest wiele do zrobienia 
By ten świat pozmieniać 

 

Aby było nam jak w niebie 
Chcę tego dla siebie i dla ciebie 

Więc bierzmy się do roboty 
A ominą nas wielkie kłopoty 

 

Jesteśmy częścią tego świata 
Tworzymy go sami przez lata 

Bądźmy dla siebie dobrzy i mili 
Abyśmy na tym świecie starości dożyli 

 

Natalia Szymaniak (6b) 

 
Myślicie jednak, że za granicą nie krążą                   

niezbyt miłe dla nas dowcipy o Polakach? Niestety,  
Polacy często występują w nich jako ludzie zacofani, 
biedni i złodzieje.  

☺ Jak poznasz, że masz Polaka za sąsiada?                         
- W ogródku suszy się papier toaletowy. 

☺ Dlaczego nie powinieneś potrącać Polaka jadące-
go na rowerze? 

- Możliwe, że to twój rower. 
 
Czy bawiły Was te dowcipy? Wielu obcokrajowców 

uważa, że jesteśmy ponurakami. Rzadko się śmiejemy,  
a już najrzadziej sami z siebie... 

 Z pewnością musimy uważać, komu i jaki dowcip 
opowiadamy, aby nikomu nie zrobić nim przykrości.  

Śmiejmy się też dużo, a być może opinia o nas się 
zmieni. Wesołej zabawy! ▪ 

 

Karolina Siedlecka (G1) 

▲ Lasy amazońskie są nazywane „zielonymi                            
płucami świata”. Są też źródłem pożywienia dla 
mieszkających tam ludzi i zwierząt. Tamaryna jest 
jednym z rzadko spotykanych zwierząt, którym                   
grozi wyginięcie. 

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

▲ Poszukiwanie złota i wyrąb lasów niszczy                      
Amazonię. 

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

Co my sami możemy zrobić, aby przyczynić się do ochrony 
środowiska przyrodniczego?  Piszcie: diamir72@o2.pl 

ŚWIAT SIĘ ŚMIEJEŚWIAT SIĘ ŚMIEJE  
W różnych krajach ludzi śmieszą różne rzeczy.     

Najczęściej śmiejemy się z mieszkańców sąsiednich 
państw, na przykład: 

 

☺ Przychodzi Rosjanin do dentysty, siada na fotelu.                      
Dentysta ogląda jego szczękę. Widząc same złote zęby,                  
pyta: - Przecież pan ma same złote zęby!? W czym mam 
panu pomóc? 

- Niech pan nie gada tyle, tylko zakłada alarm! 
 

Często w naszym humorze pojawiają się Szkoci,  
których uważamy za wyjątkowo skąpych. 

 

☺ Szkot wsiada z dużym workiem do autobusu.    
Podchodzi do niego konduktor i mówi: 

- Będzie pan musiał zapłacić także za bagaż.  
Szkot rozwiązuje worek i mówi: 
- Wychodź, synku, i tak trzeba zapłacić. 
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LATO 2008  

LATO 2010 

Redaktorzy naszej gazetki zostali zaproszeni do 
udziału w magicznym rajdzie po Błoniu w mroźny, 
listopadowy, piątkowy wieczór. Jak bardzo mroźny 
- przekonałam się o tym na własnej skórze:) 

Spotkaliśmy się wszyscy w szkole około godziny 
18.00. Wyruszyłam od razu z pierwszą grupą. Trasę 
rajdu mieliśmy zaznaczoną na mapce Błonia.  
Uczestniczyliśmy w jedenastu bardzo ciekawych 
spotkaniach. Rodzice zrobili niespodziankę                         
dzieciom z klasy 3a i 3c, przebierając się za przed-
stawicieli różnych państw. 

Na początku przywitała nas Marzanna, która 
zaskoczyła dzieci pytaniami o polskie zwyczaje 
świąteczno - zimowe. Chociaż to może dzieci                         
zaskoczyły Marzannę tym, że doskonale znały                   
odpowiedzi... 

Marzanna wysłała nas w miejsce, ukryte                             
w wierszyku:  

 

Napisz we mnie datę, nagłówek i wprowadzenie, 
Część zasadniczą, podpis i dopowiedzenie. 
Kiedy napiszesz, pamiętaj o znaczku i adresie. 
Tylko wtedy listonosz komuś mnie przyniesie. 
Miejsce, do którego podążasz, podróżniku mały,  
Połączy Cię ze światem całym. 
To mój dom, w którym chętnie przebywam, 
Chociaż zazwyczaj krótko w nim bywam. 
 

Jak sami się domyślacie, udaliśmy się na pocztę. 
Stał przy niej Listonosz, który przekazał nam listy                    
z różnych krajów europejskich. Wszystkie były                     
adresowane do nas. Na kopertach nie było nazw 
państw, lecz tylko nazwy stolic. Musieliśmy znaleźć 
i odczytać list z Anglii. Brzmiał tak: 

 

Hi! My name’s Simon and I am nine years old.                          
I am from London.                                                                      
Guess the names of English customs that I like.                           
My favourite festival is Saint Valentine's Day.’ 
 

W liście były też rekwizyty związane z różny-
mi zwyczajami angielskimi, takie jak papierowa 
dynia i serce, angielska herbata, torebka z puddin-
giem. Z tyłu „serca” napisana była wskazówka                      
do dalszej drogi: 

 

Małpy skaczą niedościgle, 
Małpy robią małpie figle. 
Swoje rodziny bardzo kochają, 
Do Afryki zapraszają. 
 

Wyzwaniem dla trzecioklasistów było odnalezie-
nie Małpiego Gaju, trudno było tam trafić nawet                   
z mapą. ► 

fot. M. Siedlecka 

MAGICZNY RAJD DOOKOŁA ŚWIATAMAGICZNY RAJD DOOKOŁA ŚWIATA  

Przeżyj to sam! 
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LATO 2008  

LATO 2010 

► Gdybyśmy wiedzieli, że czekają tam na nas 
murzyńskie rytmy, może łatwiej znaleźlibyśmy to 
miejsce. Przy mostku na Rokitnicy spotkaliśmy    
Murzynkę wraz z Zespołem Bębniarskim. Układali-
śmy z puzzli mapę Afryki i tańczyliśmy. Można 
było spróbować gry na instrumentach, ale w mojej 
grupie nie znalazł się chętny. 

Na czwartym przystanku, przy cmentarzu,                  
spotkaliśmy Indian peruwiańskich, którzy pomalo-
wali nasze blade twarze różnokolorowymi paska-
mi. Wymyślaliśmy indiańską nazwę dla swojej                 
grupy. Wiele dowiedzieliśmy się o południowoa-
merykańskich zwyczajach świętowania Dnia 
Wszystkich Świętych. Czy wiecie, że według wie-
rzeń indiańskich zmarli przebywają w Krainie 
Wiecznych Łowów? Aby dostać się do tej krainy 
zmarły musi przejść po śliskim pniu na drugą                  
stronę rzeki. My, na szczęście, przechodziliśmy               
tylko na drugą stronę mostu nad Rokitnicą. Żyjący 
mieszkańcy Kraju Inków, czyli Peru, w czasie    
Święta Zmarłych tańczą przez całą noc, a rodzice 
kupują dzieciom cukrowe czaszki. Każdy z nas                  
na pamiątkę mógł sobie wziąć kostkę cukru...  

W parku przed następnym mostem czekała                     
na nas Brazylijka, która zapoznała nas z tańcami 
karnawałowymi. Dostaliśmy od niej zagadkową 
wskazówkę: 

 

Przejdźcie teraz pod mostem,  
potem w lewo, w górę na most. 
Za mostem w lewo, w gęsty las! 
Spieszcie się, póki czas! 
Godzina duchów już bliska. 
To nie baśń o Kopciuszku, 
Niech Was Bahloo uściska! 
 

Przeszliśmy pod mostem, a potem na kładkę. 
Zaraz po lewej stronie był lasek, a tam… 

Jeśli Wam powiem, że Bahloo to duch Księżyca 
w mitologii Aborygenów australijskich, to już 
wszystko wiecie. Poza Duchem spotkaliśmy                         
Aborygena – rdzennego mieszkańca Australii, który 
zapoznał nas ze swoimi zwyczajami. Powiedział 
nam, że nazywa się Burnum Burnum i jest myśli-
wym, polującym na zwierzęta, głównie na kangury, 
a podczas tropienia zwierząt przydaje mu się język 
migowy. Rzucaliśmy bumerangiem do celu, skaka-
liśmy jak kangury i budowaliśmy namioty z gałęzi. 
Wskazówkę otrzymaliśmy w języku migowym. 

 Kolejny przystanek był prawdziwą niespodzian-
ką. W Ogrodzie Chińskim, wśród zapalonych                      
lampionów, spotkaliśmy Chinkę, która przywitała 
nas w swoim języku i pokropiła wodą w celu                        
pozbycia się wszelkich demonów. ► 

fot. M. Siedlecka 
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LATO 2008  

LATO 2010 

► Próbowaliśmy swoich umiejętności chwytania 
pałeczkami ziarenek ryżu, piliśmy gorącą zieloną 
herbatę, częstowaliśmy się cukierkami i losowali-
śmy wróżby z chińskich ciasteczek.  

Następnie, wzdłuż Muru Chińskiego, udaliśmy 
się do Turcji. Tam pewna Arabka zapoznała nas                     
ze zwyczajami i potrawami tureckimi, a sprawdzia-
nem zdobytej wiedzy była krzyżówka do rozwiąza-
nia. 

 

Idziecie prosto ulicą Krasickiego 
- sławnego bajkopisarza polskiego. 
Przed rwącą rzeką skręćcie w prawo, 
A będę bić Wam brawo. 
W lewo na most 
I już na wprost  
Czerwony Kapturek na kogoś czeka –  
Nie, nie na wilka, lecz na człowieka. 
 

Czerwone Kapturki (nie jeden, lecz dwa!) podo-
bały mi się najbardziej. Dzięki nim dowiedzieliśmy 
się, że dawno temu, kiedy nie było telewizji, telefo-
nów komórkowych i Internetu, ludzie spotykali się 
razem i opowiadali sobie baśnie, bajki, legendy                      
i różne inne fantastyczne opowieści. Zgadywali-
śmy, z jakich krajów pochodzą bohaterowie zna-
nych baśni oraz dowiedzieliśmy się, co to są mity. 
Jeden z Czerwonych Kapturków opowiedział nam 
przepiękną historię o Ariadnie, która przy pomocy 
swojej nici pomogła jednemu z mitycznych bohate-
rów wyjść z labiryntu. My otrzymaliśmy podwójne 
zadanie: przejść przez Labirynt, korzystając z Nici 
Ariadny i zbierając po drodze sześć wstążek.                   
Naszym Labiryntem był park „Bajka”, a Nicią 
Ariadny instrukcja na karteczkach przywiązanych 
do sznurka. Jak się okazało, w naszym parku nocą 
łatwiej się zagubić niż za dnia. 

Przy bramie wyjściowej czekała na nas Kowboj-
ka z Ameryki Północnej. I my, jak prawdziwi               
kowboje, ćwiczyliśmy rzuty podkową do celu, 
przeciągaliśmy linę oraz robiliśmy sobie zdjęcie na 
koniu. Od Kowbojki otrzymaliśmy wskazówkę: 

 

Wierzenia, literatura, język, sztuka, 
Technika, filozofia, film, nauka -  
to kultura (nawet moda i polityka). 
Idź tam, gdzie wszystko się spotyka. 
 

Dotarliśmy do Centrum Kultury, gdzie                     
spotkaliśmy Kucharkę z dwoma kucharczykami, 
trzymającymi w rękach pizzę. Naszym zadaniem 
było też odgadnięcie innych włoskich dań. 

Następnie ułożyliśmy hasło ze zbieranych                   
po drodze sylab. Brzmiało: „Zwiedzaj kraje, dbaj                      
o polskie zwyczaje". Musieliśmy je znaleźć                             
na naszych mapkach Błonia, wskazało nam                         
dwunasty przystanek rajdu – Ratusz. ► 

fot. M. Siedlecka 
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LATO 2008  

LATO 2010 

►  Zanim jednak tam poszliśmy, poczekaliśmy      
na pozostałe grupy, a potem wspólnie zeszliśmy    
do podziemnej sali Centrum Kultury na pizzę.   

Po posiłku wszyscy razem poszliśmy na Rynek. 
Nie byliśmy pewni, co się tam wydarzy.  

Nagle na balkonie Ratusza zobaczyliśmy                           
niezwykłe postacie. Była tam Pani Dyrektor... aaaa 
przepraszam, oczywiście wróżka Befana, która 
przywitała nas po włosku. Był Burmistrz Błonia, 
Pan Zenon Reszka. Byli też Święci Mikołajowie                     
z całego świata – myślę, że tylu naraz nikt z nas 
wcześniej jeszcze nie widział. 

Kiedy Święci Mikołajowie zeszli do nas na dół, 
częstowali nas cukierkami i zrobiliśmy sobie wspól-
ne pamiątkowe zdjęcie. 

Dla mnie to już był koniec Nocy Globalnej,                    
ale trzecioklasiści powędrowali dalej, do szkoły.         
Dla nich wieczór i dobra zabawa jeszcze się nie 
skończyła:) ▪ 

 

Marysia Wodnicka (4f) 

fot. M. Siedlecka 

NOC GLOBALNA OKIEM NOC GLOBALNA OKIEM 

TRZECIOKLASISTKI TRZECIOKLASISTKI   

Na początku Nocy Globalnej, zorganizowanej 
przez  Panie z biblioteki, dzieci zebrały się                            
w szkole i podzieliły na cztery grupy: białą,                       
pomarańczową, zieloną oraz czerwoną.  

Dostaliśmy mapki Błonia, na których zaznaczo-
ne były miejsca, do których mieliśmy dojść.                       
A tam—niespodzianka! Rodzice, i to w dodatku 
przebrani za postacie z różnych stron świata. Moja 
mama była Aborygenką, a siostra duchem.                       
Nie powiedziały mi, że będą na naszym szlaku.  

Potem razem poszliśmy na pizzę do Centrum 
Kultury, a następnie na Rynek, gdzie przywitała 
nas Pani Dyrektor, też w przebraniu, oraz ogrom 
Świętych Mikołajów.  

Mikołaje dawali nam w prezencie cukierki                      
—to było bardzo przyjemne wspomnienie. 

W szkole uczyliśmy się tańców z dalekich                      
krajów, a potem Panie rozstawiły słodycze. Każdy 
dostał też po butelce wody. Nie było jednak                    
spania. Ooo, co to, to nie!  

Najpierw stoczyliśmy „bitwę pomidorową”,                    
a potem okazało się, że od jednego Mikołaja dosta-
liśmy paczkę. Usiedliśmy w kole. Przy muzyce    
podawaliśmy sobie paczkę, co jakiś czas muzyka 
gasła. Dziecko, które trzymało pakunek, musiało 
go rozpakować. Na końcu okazało się, że tam był                    
tylko jeden cukierek Michałek... ▪ 

 

Janka Paradowska  (3a) fot. Aneta Domuracka, Grażyna Gutkowska, Mariola Siedlecka 
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TEMAT MIESIĄCA 

  NIE CHCEMY WERSJI NIE CHCEMY WERSJI 

AWARYJNYCHAWARYJNYCH  

fot. M. Siedlecka 

Rozmawiamy z Panią Grażyną Gutkowską—nauczycielką biblioteki szkolnej. 

- Skąd się wziął pomysł Nocy Globalnej?  
 

- Wszystko zaczęło się od Nocy z Andersenem, 
którą zorganizowałyśmy z Panią Anetą Domuracką 
w kwietniu zeszłego roku. Wtedy jeszcze                                
nie myślałyśmy, że będą kolejne Noce. Pomysł ten 
jednak tak się spodobał uczniom i wychowawcom,                               
że prosili o następne… Była więc później Noc                          
z Tuwimem, następnie z Brzechwą. Na jesień tego 
roku zaplanowałyśmy Noc z Anią z Zielonego 
Wzgórza, jednak w związku z realizowanym                       
projektem edukacji globalnej, Pani Dyrektor                         
poprosiła nas, abyśmy przygotowały Noc                                
Globalną.    

 

- Jak przebiegało przygotowanie Nocy? 
 

- W październiku ustaliłyśmy z Panią Dyrektor 
datę i tematykę Nocy. Następnie trzeba było                         
wybrać klasy, które wzięłyby w niej udział, a także 
wymyślić scenariusz rajdu po Błoniu, który już                        
tradycyjnie jest najważniejszym punktem progra-
mu i zdecydowanie najbardziej pracochłonnym. 
Dwa tygodnie przed planowaną Nocą spotkałyśmy 
się z Rodzicami uczniów wybranych klas, którzy 
zgłosili chęć udziału w tej imprezie. Przekazałyśmy 
im scenariusze poszczególnych przystanków rajdu, 
pomoce i rekwizyty. Oczywiście, wiele też zależało 
od nich samych, jak przygotowanie stroju oraz 
swojej roli. W razie potrzeby służyłyśmy pomocą. 
Pozostało ustalenie pozostałych punktów progra-
mu, przygotowanie dekoracji, pamiątkowych                      
dyplomów, zamówienie kolacji i śniadania dla 
dzieci, zakup słodyczy i napojów. Dosyć                               
pracochłonnym elementem programu była                           
też „muzyczna paczka” – trzeba było zgromadzić 
mnóstwo pudełek różnej wielkości, które idealnie 
wchodziłyby jedne w drugie.   

 

- Co Pani najbardziej się podobało? 
 

- Najważniejsze, co najbardziej podobało się 
dzieciom. Tę Noc, jak i poprzednie, uważam                            
za bardzo udaną. Ogromnie dziękuję za świetną 
współpracę Wychowawczyniom klasy 3a i 3c.                    
Jestem wdzięczna za pomoc Rodzicom i Dziadkom, 
którzy świetnie się bawili, znakomicie wcielając się 
w swoje role. Dziękuję Pani Dyrektor, która wcieliła 
się w postać wróżki Befany, Panu Burmistrzowi 
oraz pozostałym Mikołajom, w tym Księdzu                     
Tomaszowi... 

▲ Andrzejkowe wróżby podczas Nocy Globalnej. 

- Jakie były trudności? Co warto byłoby 
zmienić na przyszłość? 

- Zawsze najbardziej obawiamy się o pogodę. 
Przez trzy nasze poprzednie Noce było bardzo 
ciepło i bezdeszczowo. Tym razem można było 
się spodziewać, że na dworze będzie zimno.                       
Na szczęście dla nas – nie padało. Miałyśmy 
przygotowaną „wersję awaryjną” rajdu po terenie 
szkoły, którą zamierzałyśmy przeprowadzić                          
w razie ulewnego deszczu, ale szkoda byłoby 
nam rezygnować na przykład z mitycznego                       
labiryntu w parku „Bajka”. Tak więc dobrze                       
dla nas, gdy jest ciepło, ale też dobrze, gdy                          
po godzinie osiemnastej, kiedy wychodzimy                        
na teren Błonia, jest już ciemno. Tym razem była 
czarna noc, oświetlona tylko latarniami ulicznymi 
i naszymi latarkami. Poza tym drobne trudności 
zawsze mogą się zdarzyć, ważne, aby wyciągnąć 
z nich wnioski i iść dalej. 

- Czy będą następne Noce? Jakie?  

- Na pewno będą. Na wiosnę mamy nadzieję 
zorganizować zapowiadaną wcześniej Noc z Anią 
z Zielonego Wzgórza. Klasy, które miałyby wziąć 
w niej udział, już pół roku temu zostały wytypo-
wane w naszym konkursie bibliotecznym o Ani. 
Cieszymy się, że dzieciom bardzo się podoba taka 
forma wspólnej nauki, zabawy i integracji,                             
a  uczniowie i wychowawcy przychodzą do nas                       
i zgłaszają chęć swojego udziału w następnych 
Nocach. Z drugiej strony żal, że muszą oni tak 
długo na to czekać—wiele dzieci mówiło,                      
że chciałoby takie Noce przynajmniej raz                         
w miesiącu. A może kiedyś uda się zrobić taką 
Noc, w której wzięłyby udział więcej niż dwie 
klasy, kto wie?... ▪ 

[red.] 

fot. Mariola Siedlecka  
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JESZCZE KRÓTKO NA TEMAT  

LATO 2010 

… GWIAZDY SPEŁNIAJĄ ŻYCZENIA… GWIAZDY SPEŁNIAJĄ ŻYCZENIA  

fot. M. Siedlecka 

„Ten, kto nie jest zadowolony z tego, co ma, nie będzie również zadowolony z tego, co chciałby mieć”.  Sokrates  

W czasie Nocy Globalnej uczniowie klasy 3a i 3c, 
poprzez ręce wróżki Befany, przekazali Panu Burmi-
strzowi, co chcieliby, aby było w Błoniu. Pan                      
Burmistrz zapoznał się z naszymi propozycjami                       
i powiedział, że wiele z nich, może nie w ciągu jedne-
go roku, ale kilku lat, jest możliwa do zrealizowania. 

Co więc chcieliby trzecioklasiści? 
 aby nasza rzeka była czysta i można było się                    

w niej kąpać; 
 aby właściciele psów sprzątali po swoich                       

pupilach; 
 aby skatepark nie był pomazany i można było 

bezpiecznie w nim się bawić; 
 klasy sportowe w szkole; 
 basen z sauną, jacuzzi dla dzieci, ze  zjeżdżalnia-

mi (takimi, aby mogły zjeżdżać na nich dwie 
osoby równocześnie) i deską do skakania; 

 wesołe miasteczko; 
 więcej światełek na Boże Narodzenie; 

NOCĄ...NOCĄ...  

- Co Wam się najbardziej podobało w czasie 
Nocy Globalnej? - pytamy uczniów klasy 3a i 3c. 
Poniżej przedstawiamy niektóre wypowiedzi. 

„Najbardziej podobało mi się spotkanie                               
z Czerwonym Kapturkiem, ponieważ opowiadał 
nam, że uciekał przed wilkiem oraz pokazywał                     
maskotki z różnych bajek. Dostaliśmy od niego                   
zadanie, aby pozbierać białe wstążki, które były 
ukryte w parku „Bajka”. Nie mogliśmy zbierać                      
kolorowych, bo były zaczarowane”.  

Julia Kąpińska (3a) 
 

„Najbardziej podobał mi się labirynt                               
przy Czerwonych Kapturkach”.  

Dominika Syska (3a) 
 

„Najbardziej podobał mi się rajd, tańce i film 
„Lego Przygoda”, który oglądaliśmy po północy. 

 

Filip Berger (3a) 
 

„Było super. Piłam chińską herbatę i jedliśmy 
pizzę. Przed spaniem oglądaliśmy fajny film”. 

 

Agata Woźniak (3a) 
 

„Najbardziej podobał mi się labirynt i wróżby”. 
 

Maja Rusinowicz (3c) 

„Najbardziej podobało mi się spotkanie                         
ze Świętymi Mikołajami i tańce”. 

Oliwia Karaś (3c) 

„Najbardziej podobało mi się spotkanie                      
z muzyką murzyńską, wróżby z kręceniem                   
butelki, rzuty podkową i spanie”.  

Kacper Stępniak (3c) 
 

„Bardzo mi się na Nocy Globalnej podobało, 
a najbardziej, jak budowaliśmy szałas, szukali-
śmy wstążek i wróżby w szkole”.  

 

Paulina Nowicka (3c) 
 

Czekamy na Wasze pomysły zabaw i zadań                     
na Noc z Anią z Zielonego Wzgórza:  

diamir72@o2.pl 

 lekcje strzelania z łuku i karabinku                     
pneumatycznego oraz strzelnicę; 

 siłownię z bieżnią i sztangami                            
do podnoszenia; 

 wypożyczalnię gokartów; 
 automaty do gier dla dzieci; 
 tunel aerodynamiczny; 
 hyde park; 
 lodowisko i kręgielnię; 
 klub dla młodszych dzieci; 
 salę teatralną z widownią oraz drugą salę 

gimnastyczną w naszej szkole; 
 wiadukt nad torami, abyśmy nie spóźniali 

się do szkoły; 
 przy schodach podjazdy dla wózków;  
 aby w święta spotykali się na Rynku różni 

ludzie z życzeniami. ▪ 
 

A jakie są Wasze życzenia? Piszcie: diamir72@o2.pl 

fot. Grażyna Gutkowska 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

LATO 2010 

ABY MOGLI RAZEM ABY MOGLI RAZEM 

TAŃCZYĆ…TAŃCZYĆ…  

fot. M. Siedlecka 

„Taniec to nie układ figur. Żeby się go nauczyć, trzeba go pokochać”.  Auguste Bournonville     

Jakie tajemnice skrywa Pani Marta Gontarek,    
nowa nauczycielka w naszej świetlicy szkolnej? 

Ze strony internetowej błońskiego Studia Tańca                     
i Ruchu „Twist” dowiadujemy się: 

 

Tancerka, instruktorka tańca i fitness, gimnastyki    
korekcyjnej, nauczycielka wychowania fizycznego,                       
menedżer sportu. Studentka Wyższej Szkoły Edukacji     
w Sporcie w Warszawie, kierunek - wychowanie                         
fizyczne. Licencjonowana instruktorka Zumba Fitness. 
Posiada Mistrzowską Klasę taneczną (A) w tańcach  laty-
noamerykańskich i standardowych. Tańczy                           
od 5 roku życia, a swoje umiejętności taneczne zdobywa-
ła, a następnie doskonaliła pod okiem Piotra Galińskiego        
i Beaty Bartoń w formacji BRAWKO w Błoniu.                          
Jej wrodzona ambicja, pasja do tańca oraz chęć poszuki-
wania nowych doświadczeń, sprawiły, że rozpoczęła   
karierę solową. Podjęła naukę w warszawskich klubach 
tańca (…). W październiku 2011 r. w Polskiej Akademii 
Sportu i Polish Fitness Akademy (…) uzyskała dyplom 
Instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją Aerobik- 
Fitness. Jej priorytety w pracy instruktorskiej, to przede 
wszystkim profesjonalizm, perfekcja i efektywność. 

 

A co Pani Marta opowiada nam o sobie?                     
Przeczytajmy. 

 

- Czy jest Pani rodowitą błonianką? 
 

- Urodziłam się w Warszawie. Gdy miałam                     
roczek, rodzice przeprowadzili się ze mną do Błonia 
i od tamtej pory tu mieszkam. 

 

- Jakie studia Pani ukończyła?  
 

- Ukończyłam studia licencjackie na kierunku 
wychowanie fizyczne. Teraz jestem na ostatnim   
roku studiów magisterskich na tym samym kierun-
ku. Zostałam zatrudniona do pracy na świetlicy 
szkolnej na zastępstwo, ale z wykształcenia jestem 
nauczycielem wychowania fizycznego. 

 

- Na Dwójkowym Dniu Integracji prowadzi-
ła Pani zajęcia zumby. Na czym polega zumba                    
i skąd to zainteresowanie? 

 

- Zumba to zainspirowane Południową                          
Ameryką zajęcia taneczno-ruchowe. Łączy w sobie 
proste kroki taneczne, latynoamerykańską muzykę 
oraz podstawowe zasady aerobiku. Od piątego roku 
życia, przez szesnaście lat, trenowałam taniec                         
towarzyski.  

▲ Pani Marta Gontarek na XIV Ogólnopolskim        
Turnieju Tańca Towarzyskiego „Agora 2009”                           
w Olsztynie.  

Gdy już byłam dorosła i zaczęłam szukać pracy, 
zostałam instruktorem tańca, później instruktorem 
fitness, a ponieważ zumba jest połączeniem obu 
tych dziedzin, stąd moje zainteresowanie                 
takimi zajęciami. Dwa lata temu udałam się                         
na odpowiednie szkolenie i od tamtej pory jestem 
instruktorem zumby. 

 

- Czy trudno jest nauczyć się zumby? 
 

- Nie, zumba oparta jest na prostych ruchach 
fitnessowych. Najważniejsze jest, żeby było łatwo          
i przyjemnie, dlatego myślę, że każdy świetnie    
poradziłby sobie na takich zajęciach. 

 

- Czy ma Pani jeszcze jakieś inne zaintereso-
wania? Co Pani robi w czasie wolnym? 

 

- Nie mam czasu wolnego. Praca w szkole                      
i praca w studiu tańca zajmuje mi bardzo dużo 
czasu. Do tego dochodzą jeszcze studia i pisanie 
pracy magisterskiej. Poza wychowaniem fizycz-
nym i tańcem interesuję się jeszcze dietetyką,                         
a specjalizacja, jaką sobie dodatkowo wybrałam,  
to dietetyk sportowy. 

 

- Jaką dietę powinien prowadzić nastolatek 
uprawiający sport, na przykład siatkówkę – tak 
jak my? 

 

- Nie ma idealnej diety dla każdego. Wszystko 
zależy od intensywności, rodzaju treningu, masy 
ciała, wieku, płci…. Posiłki powinny być dobiera-
ne indywidualnie. Są tylko zasady, o których                       
powinien pamiętać każdy niezależnie od wieku. 
Posiłki powinny być odpowiednio zbilansowane, 
spożywane pięć razy dziennie w odstępach trzy,  
czterogodzinnych.  ► 

fo
t.

 u
d

o
st

ęp
n

io
n

a
 p

rz
ez

 M
.G

. 



17 

NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

LATO 2010 

► Najlepiej ograniczyć                    
słodycze i jedzenie typu fast food. 

 

- Gdzie chciałaby Pani                      
pojechać w podróż? 

 

- Nigdy nad tym się nie zasta-
nawiałam, nie marzyłam o po-
dróżach. Tutaj mi dobrze. Jeżeli                    
jednak musiałabym wybrać jakiś 
kraj, byłaby to Hiszpania. 

 

- Ma Pani jakąś ulubioną 
dyscyplinę sportową i drużynę? 

 

- Lubię każdą dyscyplinę 
sportową, a moją ulubioną                   
drużyną piłkarską jest Legia     
Warszawa. 

 

- Jakie jest Pani ulubione 
zwierzątko? 

 

- Pies. Mam psa, który wabi się Maksio.                           
To kundelek. Jest już staruszkiem, ma jedenaście lat. 

 

- O, to tyle, co my! A jaki jest Pani ulubiony 
przedmiot szkolny? 

 

- Gdy byłam uczennicą, to była chemia, a teraz… 
wszystko wydaje mi się fajne. 

 

- Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
 

- Gdyby miało być dietetycznie, to ryż, kurczak     
i warzywa na parze, ale ulubiona tak naprawdę                     
to spaghetti. 

 

- Co się najbardziej podoba w naszej szkole? 
 

- Nie ma czegoś takiego, co by mi się nie podo-
bało. Szkoła jest duża, dużo jest w niej dzieci i wiele 
się dzieje. Nie ma czasu na nudę. Przydałaby się 
tylko większa stołówka, bo w tej jest trochę                             
za ciasno. 

- Pani marzenia? 
 

- Chciałabym mieć pewną, stałą pracę                                
i założyć rodzinę, czyli mieć męża i dzieci. 

 

- Chciałaby Pani mieć chłopca czy dziew-
czynkę? 

 

- Najlepiej parkę, aby… mogli razem tańczyć. 
 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 
 

Z p. Martą Gontarek rozmawiali:                                         
Gabrysia, Dominika, Marysia,                                                        

Oliwia, Klaudia, Oliwia i Michał. 
 

Jeżeli macie pytania do p. Marty Gontarek…,                      
możecie je przekazać jej osobiście. 
Panią Martę często można spotkać                                          

w świetlicy szkolnej. 

- Jakie zajęcia w świetlicy 
szkolnej najbardziej lubi Pani 
prowadzić? 

 

- Oczywiście, gdy jest czas    
i odpowiednia grupa dzieci, to 
zajęcia taneczne. Lubię też za-
jęcia  plastyczno – tematyczne. 

 

- Pani ulubiony film to…? 
 

- „Dirty Dancing”. 
 

- Który dzień był dla Pani 
najważniejszy w życiu?  

 

- Gdy skończę studia magi-
sterskie i obronię wszystkie 
projekty, to wtedy powiem,                  
że to był ten wyjątkowo                      
szczęśliwy dzień. 
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PAŹDZIERNIK 2014 LISTOPAD 2014 

fot. M. Siedlecka 
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ZGADUJ ZGADULA 

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? Są między nami w szkole… i w kaplicy parafialnej. 

WSZYSCY ŚWIĘCIWSZYSCY ŚWIĘCI  

LATO 2008  

LATO 2010 

W Uroczystości Wszystkich Świętych dzieci                  
z naszej szkoły i parafii Świętej Trójcy przebrały się 
za świętych, aby razem z Nimi, obecnymi                            
w Relikwiach, modlić się na różańcu za rodziny,                  
o pokój i świętość życia dla siebie.  

fot. M. Siedlecka 

Próbowaliśmy odgadnąć, za jakiego świętego                      
przebrały się dzieci. Okazało się, że to nie takie 
proste. Może Tobie uda się odgadnąć: jaki to 
święty? ▪ 

Siostra Maksymiliana  

fot. Siostra Maksymiliana i Siostra Sancja  

O KTÓRYCH ŚWIĘTYCH MOWA? 

7. ☺ Kiedy … przebaczył swojemu zamachowcy                        

- Alemu Agcy - do Andre Frossarda zgłosił się pewien 
Polak, twierdząc, że wie na pewno „jacy ludzie włożyli 
broń w rękę Turka”. Frossard rzucił z pośpiechem: 
„Niech Pan tylko tego nie mówi ...! Jeszcze każe nam się 
za nich modlić!”.  

8. ☺ Przed świętami ... rozdaje prezenty na ulicy.  

Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: 
- ... dziękuję ci za prezent. 
- Głupstwo - odpowiada .... - Nie masz mi za co                       
dziękować. 
- Wiem, ale mama mi kazała. ▪ 
 
Poprawne rozwiązania prosimy przekazywać do dnia 
19 grudnia do Siostry Maksymiliany. 
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WYDARZENIA 

Jak uczestniczyliśmy w projektach i konkursach... 

PĄCZKI W PROGRAMOWANIUPĄCZKI W PROGRAMOWANIU  

Trwamy dalej w projekcie „Pączki w programo-
waniu”, w którym nasza szkoła bierze udział.                       
Sześciu uczniów wraz z p. Ewą Kaską, Bożeną               
Bogucką i Agnieszką Zielińską uczestniczyło                    
w kolejnym zjeździe, który odbył się 28 październi-
ka w OEIiZK  w Warszawie. Na spotkaniu wysłu-
chaliśmy opowieści o Martinie Gardnerze, wybit-
nym popularyzatorze matematyki, w związku                        
z setną rocznicą jego urodzin. Obejrzeliśmy prezen-
tację Khan Academy i uczestniczyliśmy w warszta-
tach z wykorzystaniem kart do gry jako pomocy                    
w nauce matematyki.  

Podobnie, jak po pierwszym spotkaniu,                         
do 5 grudnia mamy wykonać zadanie. 

Poprzednie prace uczniów i nauczyciela                           
możecie oglądać na stronie scratcha w naszym        
studio. Wystarczy kliknąć na linki: 

http://scratch.mit.edu/projects/31086424/ 
http://scratch.mit.edu/projects/31507908/ 
http://scratch.mit.edu/projects/30983826/  ▪ 

 

                Bożena Bogucka (nauczyciel) 

Jeżeli macie pytania dotyczące programu Scratch, 

piszcie: diamir72@o2.pl 

KICI CIENIEKICI CIENIE  

UMIEMY PŁYWAĆUMIEMY PŁYWAĆ  

W każdy wtorek po godzinie 12.00 wszystkie                      
klasy trzecie z naszej szkoły wyjeżdżały na basen 
do Pruszkowa. Braliśmy udział w projekcie 
„Umiem pływać” finansowanym ze środków                        
Funduszu Zajęć Sportowych. W drodze na basen 
opiekowały się nami panie wychowawczynie                      
i rodzice. Byliśmy podzieleni na cztery grupy                 
ze względu na umiejętność pływania. Na basenie 
mili instruktorzy uczyli nas różnych stylów                       
pływania. Uczyliśmy się nie tylko przez ciężkie 
treningi, ale też przez zabawę. Najbardziej lubili-
śmy zjeżdżać na zjeżdżalni i siedzieć w jacuzzi. 
Półtorej godziny mijało, jak z bicza trząsnął.  

Szkoda, że 25 listopada jechaliśmy na basen 
ostatni raz. ▪ 

Maja Rosińska (3c) 

▲ Coraz lepiej umiemy pływać.  

W listopadzie brałem udział w Recytator-
skim Konkursie Logopedycznym pod hasłem 
„Trudne głoski trudna sprawa – z wierszami 
Agnieszki Frączek to jest zabawa” organizowa-
nym przez SP 1. Przebrany za kota, recytowa-
łem wiersz „Kici cienie”. 

Bardzo żałuję, że nie wziąłem udziału                        
w finale, bo się rozchorowałem. Wiem, że moi 
koledzy i koleżanki świetnie się bawili chustą 
animacyjną, a główne nagrody otrzymali:                          
Dominik Rytel (I m.), Sandra Majowska (II m.), 
Mateusz Kobierecki (III m.) i Zuzia Mosińska 
(wyróżnienie). Wszyscy serdecznie Wam                          
gratulujemy!  ▪                               

 Piotrek Siedlecki (3a)     

fot. Małgorzata Kalańska 
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http://scratch.mit.edu/projects/31086424/
http://scratch.mit.edu/projects/31507908/
http://scratch.mit.edu/projects/30983826/
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH 

Preparaty uznawane za najbardziej skuteczne   
to tran, zawierający witaminę A, D, E, probiotyki, 
syropy z wyciągów roślinnych, na przykład                           
z jeżówki purpurowej, domowe mikstury                            
ze składników o właściwościach antybakteryjno—
uodparniających, takich jak syrop z cebuli                              
i czosnku. 

- Jak Pani uważa, czy powinniśmy się szczepić 
na grypę? 

- Szczepionka przeciw grypie, co prawda,                       
nie zabezpiecza przed przeziębieniami, ale to                       
jedyny sposób ochrony przed zachorowaniem na 
grypę. Powinny się zaszczepić zwłaszcza osoby                      
z grupy wysokiego ryzyka - osoby przewlekle                  
chore i starsze. Po zaszczepieniu odporność                         
rozwija się w ciągu 2—3 tygodni i utrzymuje się 
przez 6—12 miesięcy. Pamiętajmy, trzeba szczepić 
się co roku nową szczepionką. 

 - Jak powinniśmy dbać o swoją higienę? 

- Bardzo istotną kwestią w życiu każdego                      
człowieka jest higiena osobista. Aby czuć się świe-
żo i komfortowo powinniśmy codziennie się myć, 
nosić „oddychające” ubrania, czyli takie, które 
przepuszczają powietrze oraz stosować antyrespi-
ranty, dezodoranty. Myjmy ręce po jedzeniu,                        
jak również nie zapominajmy myć rąk po wyjściu    
z toalety. 

- Podobno obecnie nie ma szkoły czy przed-
szkola, w którym nie pojawiłaby się wszawica. 
Jak się przed nią uchronić? 

- Mamy XXI wiek, ale  niektóre problemy nie 
zmieniają się od stuleci. Jednym z nich jest wszawi-
ca, która kiedyś kojarzyła się z brakiem dbałości                  
o higienę.  ► 

fot. Grażyna Gutkowska 

fot. M. Siedlecka 

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”.  Jan Kochanowski  

NA ZDROWIE!NA ZDROWIE!  

Jesienny spacer 
 

Piotrek z Pimpkiem biega w parku 
Ciepło czuje już na karku 
Czapkę szybko ściągnął z głowy  
Kurtkę rozpiął do połowy 
Wietrzyk wieje, deszczyk pada 
I chorobę przepowiada 
W domu źle się poczuł biedak 
Bez lekarstwa rady nie da 

Kornel Ploch (1a) z mamą 

Jak dbać o swoje zdrowie? - zapytaliśmy się                         
naszej pielęgniarki szkolnej—Pani Joanny         

Wawrzyniak. 

- Ostatnie dni są bardzo zimne.  Jak trzeba                     
się ubierać? 

- Ubierajmy się stosownie do pogody,                             
najlepiej na tzw. cebulkę. Ważne, aby się nie prze-
grzać. Nośmy ciepłe kurtki i nie zapominajmy                         
o czapce, rękawiczkach i szaliku. 

- Jak powinnyśmy się odżywiać? 

- Zimą nasz organizm ma zapotrzebowanie                       
na wysokokaloryczne produkty i posiłki, gdyż                        
potrzebujemy więcej energii. W tym okresie                        
bardzo ważne jest jedzenie zup,  ponieważ to one 
rozgrzewają organizm, dostarczają wodę. Zimą 
zwykle mniej pijemy, a nasza skóra z powodu                     
centralnego ogrzewania narażona jest na wysusze-
nie. Kolejnym ważnym elementem powinno być 
stałe uzupełnianie zapasów żelaza i magnezu, 
gdyż to one pomagają wzmocnić odporność                          
i wspomagają koncentrację. Zdecydowanie należy 
zrezygnować z tradycyjnych słodyczy, na przykład 
z batonów czekoladowych. Zawierają one cukry  
proste, które są odpowiedzialne za gromadzenie 
tłuszczu. Dobrą alternatywą będą suszone owoce. 
Aby wzmocnić nasz organizm powinniśmy jeść 
dużo warzyw i owoców. 

- Czy rodzice powinni dawać nam jakieś                      
witaminy, syropy uodparniające? 

- Tak, oczywiście, szczególnie wtedy, kiedy 
dziecko łapie infekcję za infekcją. Kuracja, której 
celem jest wzmocnienie odporności, powinna 
trwać co najmniej 4 – 6 tygodni.  
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DOOKOŁA ŚWIATA 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

► Nie ma szkoły czy przedszkola, w którym nie 
zetknięto by się z tym kłopotem. Możemy                            
wmawiać sobie, że nas to nie dotyczy, ale najlepiej 
po prostu regularnie się sprawdzać. Niezależnie, 
czy myjemy głowę codziennie, czy raz na miesiąc, 
prawda jest jedna—wesz nie wybiera, atakuje                  
każdego, byle znaleźć żywiciela.  

Jeśli ma się długie włosy, lepiej je związywać. 
Używajmy osobistych przyborów higienicznych. 
Nie pożyczajmy od koleżanki grzebienia                           
ani szczotki, codziennie szczotkujmy włosy,                    
myjmy w miarę potrzeb i oczywiście systematycz-
nie sprawdzajmy czystość głowy. ▪ 

[red.] 

NA GÓRSKICH DROGACH NA GÓRSKICH DROGACH NA GÓRSKICH DROGACH 
AMERYKI POŁUDNIOWEJAMERYKI POŁUDNIOWEJAMERYKI POŁUDNIOWEJ   

Co słychać u Wojtka i Łucji Łopacińskich                            
z Torunia, którzy wraz ze swoimi rodzicami                     
w czerwcu tego roku wyruszyli w roczną podróż 
dookoła świata? 

Od 3 do 21 listopada przebywali w Boliwii. 
Obecnie zwiedzają Chile—najdłuższe państwo 
świata. To ich szesnasty kraj w podróży.                       
My podążamy drogą przygód trzynastoletniego 
Wojtka.  

1—Święto Czaszki w Boliwii. 

2—Rowerem Drogą Śmierci. 

3—Wspinaczka na Huayna 
Potosi (6088 m. n.p.m.) - jeden 
ze szczytów Andów. 

4—Na największej pustyni   
solnej świata Salar de Uyuni. 

5—W Valparaiso—chilijskim 
mieście pełnym rysunków                      
na murach, knajpek i wąskich 
uliczek. ▪ 

opr. Karolina Siedlecka (G1) 
 

fot. www.lopacnskichswiat.pl 
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POLISH YOUR ENGLISH! 

LATO 2010 

Rozwiąż krzyżówki. 

Bawmy się wesoło! 

HAVE FUN!HAVE FUN!  

 
 

  1                 

                                              2            

3                   

      4             

      5             

    6               

  7                 

1. 2. 3. 

4. 

5. 6. 

7. 

             8                       

      9                 

  10                     

        11               

     12                 

  13                       

      14                   

        15                 

  16                       

          17               

        18                 

19                         

        20                 

8. 9. 10. 

11. 

12. 

      (colour)  

        (colour)  

13. 14. 15. 16. 17. 

18. 19. 

20. 

opr. Olga Stojanowska 
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POLISH YOUR ENGLISH! 

LATO 2008  

Czy dobrze znasz flagi państwowe?   

ONE WORLDONE WORLD  

ROZWIĄZANIA ZAGADEK Z POPRZEDNIEGO NUMERUROZWIĄZANIA ZAGADEK Z POPRZEDNIEGO NUMERUROZWIĄZANIA ZAGADEK Z POPRZEDNIEGO NUMERU   

 Rozpoznaj flagę kraju afrykańskiego i wpisz jego angielską nazwę. 

1.  

                            

            1               

          2                 

        3                   

                            

  4                         

      5                     

          6                 

          7                 

      8                     

                            

2.  3.  

4.  

5.  

6.  7.  8.  

Poprawne rozwiązania wszystkich krzyżówek wraz z hasłami przekazujcie do dnia 19 grudnia b.r.                                                       
do Pani Olgi Stojanowskiej.  

POZNAJEMY GABINETY I SALE SP2 

1. Gabinet nr 39—zajęcia logopedyczne 

2. Gabinet nr 37 - zajęcia terapii                                       
pedagogicznej 

3. Gabinet nr 38—zajęcia EEG Biofeedback 

4. Gabinet nr 36 - zajęcia terapii                                       
pedagogicznej 

5. Sala nr 8—zajęcia integracji sensorycznej 

DWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJI  

1. Zumba;                       

2. konkurs ortograficzny II; 

3. konkurs malowania;        

4. konkurs ortograficzny I; 

5. konkurs zręcznościowy;     

6. karaoke;  

7. konkurs ortograficzny we współpracy z firmą   
Granna; 

opr. Olga Stojanowska 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 

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

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

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

   

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

„Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego”. 
 

Przysłowie chińskie 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

Na Wasze prace czekamy do 19 grudnia b.r. 
Można je przekazywać osobiście opiekunowi  
redakcji, redaktorom lub przesyłać na adres                  
internetowy: diamir72@o2.pl  

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

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Gabriela Bracik  

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

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

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

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

Osoba, którą widzicie na zdjęciu na pierw-
szym planie, w czasie Nocy Globalnej stała się 
Świętym Mikołajem. 

Kto to jest? 
Poprawne rozwiązania prosimy przekazywać 

do biblioteki szkolnej lub przesyłać na adres                     
mailowy: diamir72@o2.pl do dnia 19 grudnia b.r. 

 

Podajemy rozwiązanie październikowej                      
zagadki fotograficznej. Na zdjęciu znajduje                           
się Pani Irena Tekieniewska, która uczy przyrody 
w klasach 4—6. 

fot. Aneta Domuracka 


