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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
 

Witam Was w kolejnym numerze naszej 
szkolnej gazetki! 

Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co tym 
razem będziecie mogli przeczytać i obejrzeć                    
na naszych stronach.  

Wiele miejsca poświęcamy naszemu                              
Narodowemu Świętu Niepodległości. Z tej okazji 
przeczytacie parę kilka ważnych informacji                         
z historii Polski, zdamy Wam relacje ze Szkol-
nych Dni Patriotyzmu, uroczystości gminnych,                  
a nawet tego, co działo się w Warszawie. 

Sławni kolarze p. Ryszard Szurkowski                          
i p. Andrzej Bławdzin opowiedzą nam,                             
jak spełniać  swoje marzenia, a Michał z klasy 
piątej, jak zostać Małym Pitagorasem. 

W powstającym cyklu „Poznajemy zawody” 
przybliżymy Wam zawód sprzedawcy i fryzjera, 
a w cyklu „Zgrana rodzinka” opowiemy Wam                  
o różnych grach planszowych. 

W gazetce znajdziecie też relacje z wydarzeń 
szkolnych: dyskoteki andrzejkowej, obchodów 
Dnia Życzliwości i Uśmiechu, Dnia Zdrowego 
Śniadania oraz z zajęć plastycznych, w czasie 
których nasze szóstoklasistki wykonują piękne, 
łowickie wycinanki i malowanki.  

Czy to już wszystko? Pewnie, że nie! Sami się 
przekonajcie. Zapraszamy! 

                  
Redaktorka naczelna:                                                        

Marysia Wodnicka (5f) 

 

6 Przed Grobem Nieznanego Żołnierza 

6 Biegaj razem z nami!  

7 Marzenia się spełniają! - relacja ze spotkania                       
z wybitnymi kolarzami: Ryszardem                                        
Szurkowskim i Andrzejem  Bławdzinem. 

9 Na świętego Andrzeja  

10 Dzień Życzliwości i Uśmiechu 

11 W małym sklepiku naprzeciwko szkoły 

12 Jedz zdrowo! 

13 Uwaga, cięcie! 

15 O Ali, Wojtku, kocie i rysowaniu na płocie 

16 Wycinanki, malowanki...  

17 Mały Pitagoras 

18 Zabawy naszych rodziców, gdy jeszcze byli 
dziećmi… (część 2) 

20 Mały Książę 

20 Najlepsze zdjęcia panoramiczne 2015 

21 Wielka Góra Mądrości 

21 Jak wykonać własną grę planszową? 

22 Przygody Super Marchewki—komiks 

23 How are you? 

24 Zagadka fotograficzna  

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Szkolny Dzień Patriotyzmu dla uczniów 
klas 1—3. (fot. Aldona Cyranowicz) 
Zdjęcie po lewej stronie: Uczniowie klasy 4d podczas                    
występu w czasie Szkolnego Dzień Patriotyzmu. 
(fot. Aldona Cyranowicz) 
Zdjęcie po prawej stronie: Delegacja SP2 podczas                          
obchodów Narodowego Dnia Niepodległości na Rynku                   
w Błoniu. (fot. Mariola Siedlecka) 

▲ Nasza redakcja podczas wizyty dziennikarskiej w Studiu 
Fryzur w Błoniu. 

udostępnienie: Afro Studio Fryzur 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
  

3 Dawno, dawno temu… 

4 Szkolne Dni Patriotyzmu 

5 Zanim nadszedł Dzień Niepodległości 

5 Na błońskim Rynku 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia życzymy Wam dużo zdrowia 
i radości! 

Redakcja 
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TEMAT MIESIĄCA 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje”. Jan Paweł II 

DAWNO, DAWNO TEMU...DAWNO, DAWNO TEMU...  

Sytuacja Polski w osiemnastym wieku była 
bardzo zła. Szlachta, rządząca naszym krajem, 
często się kłóciła, nie można było podjąć                     
żadnych uchwał, skarbiec świecił pustkami,                    
a armia była bardzo słaba. W tamtym czasie 
państwa sąsiadujące z Polską stały się potężny-
mi mocarstwami, które wykorzystały naszą 
słabość. Zaczęły się rozbiory Polski, czyli zabie-
ranie i przywłaszczanie sobie jej ziem przez 
niemieckie Prusy, Austrię i Rosję.  

Dwieście dwadzieścia lat temu, w 1795 roku,  
Polska całkowicie zniknęła z mapy Europy.  
Polacy zostali, jednak nie mogli mówić                              
po polsku, uczyć się języka polskiego, historii 
swojego kraju, religii katolickiej (w Prusach                        
i Austrii był protestantyzm, w Rosji—
prawosławie) oraz żyło im się dużo ciężej niż 
zaborcom.  

Ci, którzy czuli się Polakami, próbowali 
walczyć. Dochodziło do licznych powstań i do 
strajków uczniów w szkołach. Jednak aż przez 
123 lata nie udało się Polsce odzyskać niepodle-
głości.  

Na przełomie października i listopada                       
1918 r. sytuacja międzynarodowa była dla                       
naszego kraju wyjątkowo korzystna. Cztery 
lata wcześniej, w chwili wybuchu I wojny świa-
towej, Polacy mogli jedynie pomarzyć o tym,              
że w momencie jej zakończenia wszystkie trzy 
państwa zaborcze będą bardzo osłabione.  

Wreszcie, po tylu latach, Polacy odzyskali 
swój kraj. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna 
przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę                     
wojskową i naczelne dowództwo podległych jej 
wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy 
podpisały zawieszenie broni kończące pierw-
szą wojnę światową. Tak więc listopad 1918 
roku był  dopiero początkiem budowy niepod-
ległej Polski i początkiem walk o jej granice. Na                                     
przykład na przełomie roku 1918—1919 doszło 
do powstania wielkopolskiego, w wyniku                 
którego ziemie zaboru pruskiego weszły                            
w skład Rzeczypospolitej. Co ciekawe, było to 
jedyne powstanie w historii Polski, które                          
zakończyło się naszym zwycięstwem.  

Nasza granica wschodnia została ustano-
wiona w marcu 1921 roku w wyniku wojny 
polsko—rosyjskiej, której najbardziej znanym 
wydarzeniem jest zwycięstwo Polaków                              
w bitwie warszawskiej  (tzw. cud nad Wisłą).  

 
 

▲ Polska przed 1772 rokiem sięgała daleko na wschód, prawie aż 
po Rygę, Smoleńsk i Kijów. Kolorem niebieskim oznaczono                        
ziemie polskie zabrane przez Prusy, żółtym—przez Austrię,                        
zielonym—przez Rosję. 

▲ Polska w latach 1918—1939 także wyglądała inaczej                                 
niż dzisiaj. Była mniejsza od Polski osiemnastowiecznej,                         
ale większa od dzisiejszej.  

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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fot. Qqerim (Domena publiczna) 

Polska niedługo cieszyła się niepodległością.                       
1 września 1939 wybuchła druga wojna światowa                         
i dostaliśmy się pod okupację niemiecką, zaraz potem 
17 września zaatakowała nas Armia Czerwona...                         
Ale to już inna historia, którą opowiem kiedy indziej. 

Piotrek Siedlecki (4a) 
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TEMAT MIESIĄCA 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

13 listopada w naszej szkole świętowaliśmy  
97. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę.  

Uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej. 
Uczestniczyły w nich klasy czwarte, piąte                                   
i szóste. 

Rozpoczęto inscenizacją na temat rozbiorów                       
i odzyskania przez Polskę niepodległości przygo-
towaną przez klasy piąte. Później każda klasa 
przygotowała krótki program artystyczny.                      
Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem 
wszystkich klas. 

Cały apel był bardzo podniosły, wszyscy 
ubrani byli na biało-czerwono. Była to dla nas 
krótka, ale bardzo wartościowa lekcja historii. 

Na temat uroczystości w klasach 1—3, która 
odbyła się w przeddzień Dnia Niepodległości,                     
a więc 10 listopada, rozmawiam ze swoją                          
młodszą siostrą.  

- Jak ci się podobały obchody Dnia                                
Niepodległości w naszej szkole? 

- Moim zdaniem było bardzo uroczyście                           
i ciekawie. 

- Jak byliście ubrani ? 
- Ubraliśmy się na biało – czerwono.                               

Wyglądaliśmy jak flaga Polski. 
-  Jaka była kolejność zdarzeń? 
- Na początku powitała nas pani dyrektor,    

potem uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne. 
Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie wszystkich 
klas pierwszych, drugich i trzecich. 

 

Ula Jagodzińska (4a) 

https:// sp2blonie.edupage.org 

▲ Występ uczniów klasy 5f. 

fot. sp2blonie.edupage.org 

„Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny”. Cyceron 

SZKOLNE DNI PATRIOTYZMU SZKOLNE DNI PATRIOTYZMU SZKOLNE DNI PATRIOTYZMU    

▲ Występy uczniów klas młodszych. 

Klasy 1 Klasy 4-6 
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TEMAT MIESIĄCA 

Przed tegorocznym Narodowym Dniem                       
Niepodległości postanowiliśmy sprawdzić, czy 
mieszkańcy Błonia wiedzą, dlaczego świętujemy 
ten dzień i jak go spędzą. 

 

- Dlaczego obchodzimy Dzień Niepodległo-
ści? 

- …, ponieważ żołnierze poświęcili swoje życie, 
żebyśmy żyli w wolnym kraju. 

- …, bo po 123 latach odzyskaliśmy niepodle-
głość. 

- …, żeby uczcić, że jesteśmy niepodległym             
krajem.  

- …, bo nie jesteśmy pod zaborami, odzyskali-
śmy niepodległość. 

- …, bo to nasze ważne święto narodowe. 

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.  Stefan Wyszyński 

ZANIM NADSZEDŁ DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI...ZANIM NADSZEDŁ DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI...ZANIM NADSZEDŁ DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI...   

- Jak Pan/Pani będzie obchodzić Dzień                        
Niepodległości?  

- Mam dzień wolny od pracy. Często jeżdżę                    
do Warszawy do Grobu Nieznanego Żołnierza. 

 

- W tym dniu idę do kościoła, a potem spotykam 
się z rodziną. 

 

 - Standardowo w tym dniu wywieszam flagę. 
 

 - Będę odpoczywać.  
 

- Wezmę udział w pochodzie na Rynek. 
 

A jak Wy spędziliście ten szczególny dzień? 
  

Opracowali: Marysia Wodnicka,                                             
Amelka Tomaszewska i Mateusz Kobierecki.  

NA BŁOŃSKIM RYNKUNA BŁOŃSKIM RYNKUNA BŁOŃSKIM RYNKU   

Dnia 11 listopada, jak co roku, uczestniczyliśmy                               
w gminnych obchodach Dnia Niepodległości. Nasza 
szkolna delegacja, pod opieką wychowawczyń: p. Ireny 
Tekieniewskiej i p. Jadwigi Zaczyńskiej, nauczyciele                     

oraz uczniowie wraz ze swoim rodzicami wzięli udział 
w uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Trójcy                           
oraz w uroczystościach na Rynku. ▪ 

fot. Mariola Siedlecka  
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TEMAT MIESIĄCA 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

11 listopada w Warszawie... 

PRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZAPRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZAPRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA   

fot. Natalia Wiśniewska 

BIEGAJ RAZEM Z NAMI!BIEGAJ RAZEM Z NAMI!BIEGAJ RAZEM Z NAMI!   

 - Biegacze mieli koszulki białe i czerwone,                   
co utworzyło kilkukilometrową wstęgę. 

 

- Co czułeś, widząc tyle osób w biało-
czerwonych koszulkach? 

 

- Byłem dumny że ludzie chcą uczcić w taki 
sposób Dzień Niepodległości. 

 

- Czy w ten sam sposób za rok chcesz uczcić 
Dzień Niepodległości? 

 

- Na pewno tak. 
 

Rozmawiała Ula Jagodzińska (4a). 

Rozmawiam z uczestnikiem tegorocznego                
XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie. 

 

- Skąd pomysł na udział w Biegu Niepodległo-
ści? 

 

- Chcę uczcić ten dzień tym, co jest dla mnie 
ważne, czyli bieganiem. 

 

- Ile startowało osób? 
 

- Startowało 15 tysięcy osób. 
 

- W jakich strojach biegli? 

▲ Pamiątki po tegorocznym Biegu Niepodległości. ▲ Wolontariusze pomagający w organizacji Biegu. ▪ 

fot. Natalia Wiśniewska 

udostępnienie: U. Jagodzińska 
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WYDARZENIA 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

W listopadzie byłyśmy na spotkaniu       
ze słynnymi sportowcami: p. Ryszardem 
Szurkowskim i p. Andrzejem                         
B ł a w d z i n e m ,  z o r g a n i z o w a n y m                        
w Centrum Kultury w Błoniu. 

Co Panowie powiedzieli o sobie                           
i o spełnianiu marzeń? 

 

Pan Ryszard Szurkowski to słynny   
polski kolarz szosowy. W wieku 17 lat 
rozpoczął jazdę na rowerze. Od tamtej  
pory dwukrotnie zdobywał olimpijskie 
srebro w jeździe drużynowej. Czterokrot-
nie zdobywał medal na MŚ, drużynowo                    
i indywidualnie. Czterokrotnie wygrał 
Wyścig Pokoju. Ma też w swej kolekcji 
kilkanaście medali z Mistrzostw Polski.  

Pan Andrzej Bławdzin, to również 
słynny polski kolarz szosowy, zwycięzca 
Tour de Pologne w 1967, wielokrotny me-
dalista mistrzostw Polski, olimpijczyk                          
z Tokio i Meksyku.  Mieszkaniec Błonia.  

 

JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE MAJĄC  
ZALEDWIE 17 LAT, PAN RYSZARD 

POLUBIŁ KOLARSTWO?  
 

Pan Ryszard Szurkowski mówi nam,     
że każdy ma jakieś marzenia, a one nie 
biorą się znikąd. W dzisiejszych                     
czasach chłopcy chcą być piłkarzami lub 
kimś bardzo sławnym. Rower ma prawie 
każdy. Kiedy on chodził do szkoły,                         
wszyscy chłopcy chcieli być kolarzami                      
i mieć rower. Różnymi sposobami zbierał 
pieniądze i wreszcie sobie go kupił. Pięk-
ny rower kolarski. Właściwie to wtedy 
sam sobie jeździł i uważał to za trening, 
który potem mi bardzo pomógł, bo gdy 
odkryto jego zdolności, trener powie-
dział ,,To przyszłość polskiego kolarstwa". 

 

ILE WYŚCIGÓW WYGRAŁ                                     
PAN RYSZARD? 

 

Pan Ryszard twierdzi, że właściwie                     
wygrywał, jak chciał. Kiedy ścigał się 
pierwszy rok, to inni kolarze,  którzy byli 
w czołówce, dziwili się, że ktoś, kto nagle 
do nich dołączył, jeździ równo z nimi.                     
To go motywowało, żeby walczyć o złoto  
i jakoś się to udało. Potem wygrywał                 
Wyścigi Pokoju i igrzyska olimpijskie.                      

Przeczytajcie naszą relację ze spotkania z wybitnymi kolarzami w Centrum Kultury w Błoniu.  

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!   

▲Panowie Ryszard Szurkowski i Andrzej Bławdzin na spotkaniu                    
z uczniami w Centrum Kultury w Błoniu.  

▲ Nasze redaktorki Marysia i Amelka (w pierwszym rzędzie, dwie 
pierwsze, licząc od lewej strony) podczas pracy dziennikarskiej. 

 

JAKIE SĄ WRAŻENIA, WSPOMNIENIA I ODCZUCIA 
PANÓW Z IGRZYSK W TOKIO? 

 

Pan Andrzej Bławdzin mówi, że te igrzyska były takim 
jakby podsumowaniem całej ciężkiej pracy z poprzednich 
lat, bo brali w nich udział tylko najlepsi. Osobiście uważa, 
że na igrzyskach w Meksyku było lepiej. Prowadził ich 
wtedy znakomity trener Henryk Łasak, który niestety   
zginął tragicznie w wypadku samochodowym w styczniu 
1973 roku. ► 

https:// gim2blonie.edupage.org 

https://gim2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

►  CZTERY LATA PO ZAWODACH                                        
W MEKSYKU BYŁY ZAWODY W MONA-
CHIUM, W KTÓRYCH ZDOBYLI SREBRO... 
 

Pan Ryszard Szurkowski opowiada, że to                        
znowu zasługa trenera  Łasaka, który dążył do tego, 
aby wygrali. Była to naprawdę ciężka praca.                      
Pojechali w dwóch zestawieniach, a trener wziął 
jego jako piątego. Jeden z kolarzy,  Jan Smyrak, 
przeziębił się i mógłby jechać,  gdyby nie to, że miał 
bardzo wysoką gorączkę. Wtedy trener powiedział 
do Pana Ryszarda: ,,Dziś wcześniej wstań i wcze-
śniej zjedz. Jedziesz w drużynie”. Na zawodach 
zdobyli srebro. Zawodnicy radzieccy wyprzedzili 
ich o 15 sekund. Było to miejsce na podium, więc 
mieli powód do dumy. Rok później, na Mistrzo-
stwach Świata,  zdobyli złoto i nikt z drużyny nie 
był zmęczony. 

 

JAKIE OTRZYMYWALI WYNAGRODZENIE    
ZA ZWYCIĘSTWO? 

 

Pan Andrzej Bławdzin mówi, że teraz                     
kolarze dostają miliony, a on za swój pierwszy                  
sukces dostał 90 złotych, potem 120 złotych, ale nie 
może mieć pretensji, że dostawali mało pieniędzy, 
bo byli amatorami. W tamtych czasach na ogół nie 
można było dostawać pieniędzy, więc się dostawało 
np. radio, żelazko... Potem prasa zaczęła nagłaśniać, 
że po co radia, po co żelazka? 

Pan Ryszard dodaje, że w związku z tym zaczęli 
dostawać koperty za wygraną i za podział pracy.  
Dostawali 4 tysiące złotych na siedem  osób. Pan 
minister Nowicki przekonał przełożonych,                               
by dostawali stypendium sportowe, czyli taką jakby 
emeryturę. Była ona płacona po ukończeniu 33 lat. 
Przyznał, że teraz ma 2500 złotych emerytury. 

 

CZY MIELI JAKIEŚ SPECJALNE KOSZULKI? 
 

Pan Andrzej  koszulkę miał. To była żółta                        
koszulka lidera z numerkiem 6, którego nigdy nie 
zmieniał. Ma ją do dzisiaj. Ponieważ na                           
wyścigach zdarzają się wypadki, to była i nadal jest 
brudna.  Ostatnio taką koszulkę zdobył kolarz                    
Michał Kwiatkowski [na zdjęciach poniżej].  

Pan Ryszard Szurkowski dodaje, że jest również 
biała koszulka mistrza [na zdjęciu]. Żółta była lide-
ra ich drużyny i każda drużyna taką miała. Mistrza 
była tylko jedna i on też ją miał. Do tej koszulki był 
przypinany mały medal, który bez tęczowej szarfy 
nie miał znaczenia. 

 

CO OTRZYMYWALI PO ZWYCIĘSTWIE                           
NA MIEJSCU, GDY STALI NA PODIUM? 

 

Prawie zawsze dostawali kwiaty i jakiś medal. 
Kwiaty usychały, a  medal leży w gablotce, bo  nie 
nosi się go na co dzień. Pan Ryszard  mówi,                     
że najbardziej cieszył się z tego, że mógł stać na 
podium, a to co się dostało, to już było mniej             
istotne. 

 

JAK WYGLĄDAŁ ZWYCZAJNY DZIEŃ                 
PANA RYSZARDA? 

 

Pan Ryszard przyznaje, że cały czas, oczywiście, 
nie trenował, ale jednak bardzo dużo.                       
Codziennie musiał spisywać, ile waży, jakie miał 
ciśnienie i w jaki sposób trenował. Musiał też prze-
strzegać diety, czyli jeść dużo białka. Czasem w 
wolnym czasie, choć dużo go nie miał, jeździłem 
tak dla przyjemności, żeby odpocząć przed zawo-
dami. A dużo ich było. W swojej karierze wygrał 
250 wyścigów! 

 

Z JAKIEGO MEDALU PAN RYSZARD JEST 
NAJBARDZIEJ DUMNY? 

 

 Pan Ryszard uważa, że jak się wygra,                            
to potem chce się znów wygrać i jeszcze raz,                       
bo to bardzo przyjemne uczucie i każdy medal, 
który się zdobędzie, jest ważny. Jest  dumny                          
z każdego, bo wie, że inni równie zdolni kolarze 
też mogli go zdobyć, ale to on go ma. Nie jest                      
najważniejszym to, jaki medal ma  kolor, bo sama 
satysfakcja, że się go ma i że się stoi na podium,     
to i tak bardzo dużo. 

 

CZY CZASEM BRAKUJE IM KOLARSTWA? 
 

Pan  Ryszard odpowiada, że czasem mu go                        
brakuje, ponieważ jest już na emeryturze. Jego                 
kolega, Andrzej Bławdzin, namawia go,                               
by regularnie jeździli na rowerach, dla siebie.                        
Ostatnio jechali przez Błonie do Milanówka                          
i z powrotem i wyszło im 100 kilometrów.                      
Przyznaje, że w swojej karierze czasem miał dość 
kolarstwa. Był wiceprezesem klubu sportowego                 
w Żyrardowie. Czasem po prostu nie chciało mu 
się wstawać na zawody i myślał o tym, że potem 
będzie musiał iść jeszcze do klubu. Teraz tęskni  za 
kolarstwem. Chciałby do tego wrócić, ale wiek mu 
nie pozwala...  

Opracowały: Amelka Tomaszewska,  
Marysia Wodnicka i Malwina Wodnicka.  
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WYDARZENIA 

Tak się bawiliśmy na andrzejkach 2015. 

NA ŚWIĘTEGO ANDRZEJA...NA ŚWIĘTEGO ANDRZEJA...  

fot. M. Siedlecka 

Dyskoteka andrzejkowa została przygotowana przez Samorząd 
Szkolny pod opieką p. Ireny Tekieniewskiej. 

Gratulujemy uczniom i Pani opiekunce przygotowania tak 
wspaniałej imprezy! ▪ http:// sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

26 listopada w naszej bibliotece szkolnej (i nie tylko) każdy życzliwy był szczęśliwy! 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I UŚMIECHUDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I UŚMIECHU  

fot. M. Siedlecka 

Aby zarazić innych uśmiechem, łącznicy biblioteczni pod opieką 
pań: G. Gutkowskiej i A. Domurackiej przygotowali spotkanie 

dla dzieci z „Bajką o smutnej Petroneli”. Wszyscy tańczyli                   
przy muzyce przygotowanej przez p. M. Gontarek. ▪ 

http:// sp2blonie.edupage.org 
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POZNAJEMY ZAWODY 

fot. M. Siedlecka 

Rozmawiamy z p. Jolantą Dwojak – Sokołów. 

- Na czym polega praca sprzedawcy w sklepie 
spożywczym? 

- Abym mogła sprzedawać towar Wam                             
i wszystkim klientom, którzy przychodzą do skle-
pu, muszę go najpierw zamówić. Pracuję więc 
również w domu, robiąc zamówienia, wysyłając 
maile, faksy i potem towar, który zamówię albo 
przyjeżdża do mnie samochodem, albo muszę po-
jechać po niego sama. Sprzedawca powinien mieć 
więc prawo jazdy i swój samochód. Muszę także 
wypełniać wiele dokumentów.   

- Czy trudna jest ta praca?  

- Nie wydaje mi się, by była bardzo trudna; 
trzeba po prostu ją lubić. 

- Jaką szkołę trzeba ukończyć, aby móc                             
sprzedawać w sklepie? 

- Ja akurat nie ukończyłam takiej szkoły, która 
dawałaby mi predyspozycje do bycia sprzedawcą. 
Ukończyłam szkołę turystyczną; z wykształcenia 
jestem hotelarzem. Są oczywiście szkoły handlo-
we, ale one uczą raczej umiejętności  kierowania 
przedsiębiorstwem handlowym.  

- Jakie trzeba mieć predyspozycje, aby być 
dobrym sprzedawcą? 

- Na pewno trzeba być miłym i umieć nawiązy-
wać kontakty z ludźmi, lubić swoich klientów, 
poświęcić im trochę czasu, szczególnie w takim 
małym sklepie jak ten. To jest urok małych skle-
pów, że zna się swoich klientów. Szczególnie star-
si ludzie przychodzą do mnie, aby opowiedzieć o 
sobie, o swoich problemach, poradzić się, wyżalić, 
pożartować. Klientki wymieniają się przepisami 
kulinarnymi, rozmawiamy o dzieciach.  W wiel-
kim sklepie takich możliwości nie ma. 

- Jak długo pracuje Pani w tym sklepie? 
 

- Ten sklep prowadzę siódmy rok. Nie wiem, 
jak długo go poprowadzę, bo dzisiaj małe sklepiki 
z powodu dużej konkurencji na rynku często 
przegrywają z dużymi sklepami. 

 

- Czy dużo ma Pani w ciągu dnia klientów? 
- To zależy. W takie jesienne dni jak dzisiaj jest 

ich mniej. W tej chwili ludzie oszczędzają pienią-
dze, bo zbliżają się święta.  

fot. Natalia Wiśniewska 

„Zawsze dobrze jest mieć plan B”.  Kamil Stoch 

W MAŁYM SKLEPIKU NAPRZECIWKO SZKOŁYW MAŁYM SKLEPIKU NAPRZECIWKO SZKOŁYW MAŁYM SKLEPIKU NAPRZECIWKO SZKOŁY   

Pogoda mniej zachęca do spacerów. Najwięcej 
klientów jest w okresie wiosenno – letnim i wcze-
sną jesienią, kiedy jest ładna pogoda.   

- Czego najwięcej Pani sprzedaje? 

- Na pewno najwięcej napojów, nabiału, wędli-
ny, słodyczy i podstawowych artykułów spożyw-
czych.   

- Wielu uczniów naszej szkoły przychodzi do 
Pani na zakupy? 

- Myślę, że dosyć dużo.  

- Co najczęściej uczniowie kupują? 

- Napoje, słodycze i niestety chipsy (na pewno 
mniej niż kiedyś, ale moim zdaniem, jest to                          
niewielka różnica).  

- W jakich godzinach sklep jest otwarty? 

- W okresie wiosenno – letnim sklep jest czynny 
od godz.7.00 do 18.00, zaś w okresie jesienno –                    
zimowym, kiedy szybciej robi się ciemno i klien-
tów jest mniej, do godz.17.00. Tak więc trzeba                    
długo pracować i praca ta potrafi być męcząca. 
Często wstaję do pracy  rano o 5.00, bo jeszcze 
mam inne obowiązki w domu, a wracam około 
19.00.  W soboty pracuję do godz.13.00. 

- Bardzo dziękujemy Pani za rozmowę. ▪ 

▲ Praca sprzedawcy to nie tylko sprzedawanie, ale też                      
zamawianie i przywożenie towaru z hurtowni. 
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ZDROWIE NA CO DZIEŃ 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

W ramach programu edukacyjnego 
„Śniadanie daje moc” w naszej szkole 
obchodziliśmy Dzień Zdrowego                      
Śniadania. 

Tego dnia uczniowie w klasach 
wspólnie zjedli przygotowany                                  
przez siebie lub przez rodziców zdrowy                         
posiłek. 

Jak się okazuje, śniadanie to najważ-
niejszy posiłek dnia. Dzięki niemu                              
lepiej koncentrujemy się na lekcjach,  
mamy siłę i energię do zabawy i nauki. 

 

Co jeść na śniadanie, by było                        
zdrowo? 

Pierwszy posiłek należy zjeść w ciągu 
30 minut od przebudzenia. Najlepsze są 
produkty bogate w białko, ponieważ 
dłużej czujemy się syci. Ważne są rów-
nież warzywa oraz owoce, będącego źró-
dłem błonnika, regulującego pracę jelit 
oraz zwiększającego uczucie sytości. Po-
nadto warzywa i owoce są bogate w wi-
taminy i sole mineralne zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. 

 

Propozycje  zdrowych śniadań : 
1. Musli z owocami (truskawki, jagody, 
maliny) oraz jogurtem naturalnym, sok 
pomarańczowy. 
2. Zielony twarożek (szczypiorek, natka 
pietruszki, rzeżucha), bułka grahamka, 
herbata. 
3. Jajko na miękko z sałatką warzywną 
(pomidor, ogórek, sałata, szczypiorek, 
natka pietruszki), kawa zbożowa                                  
z mlekiem 2%. 
4. Jajecznica z pomidorami, bułka                        
grahamka, herbata, 
5. Kasza manna na mleku 2% z owocami 
jagodowymi (jagody, poziomki, maliny) 
dodaje energii na cały dzień. 
Poza tym ważne dla osób odchudzają-
cych się: regularne spożywanie śniadań 
zapobiega tyciu! 
 

Karolina Siedlecka (absolwentka) 
 

A co Wy najbardziej lubicie jeść                                     
na śniadanie? Piszcie do nas:                                          
diamir72@o2.pl   

fot. Natalia Wiśniewska 

„Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z bliskim, a kolację oddaj wrogowi”. Anonim 

JEDZ ZDROWO!JEDZ ZDROWO!JEDZ ZDROWO!   

fot. www.koscielska.pl 

fot. Bożena Bogucka 

fot. Mariola Siedlecka  
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POZNAJEMY ZAWODY 

Czy chciałbyś się poczuć gwiazdą filmową? Tu 
makijaż, tam poprawki, a tam cięcie. Ciągły                         
pośpiech, bieganina, autografy, zerknięcie do luster-
ka, zdjęcia… Jak się okazuje, praca fryzjera ma                        
z aktorstwem wiele wspólnego.  

- Gdy Pani była mała, marzyła o tym, aby być 
fryzjerem? 

 

- Tak, to było moje marzenie z dzieciństwa.                        
Czesałam lalki, obcinałam im włosy. Czesałam                        
i obcinałam włosy swoim siostrom, nawet jednej                     
z nich przed samą Pierwszą Komunią Świętą                         
ścięłam włosy na krótko i mama wtedy była na 
mnie zła. 

 

- Bardziej lubi Pani obcinać włosy czy robić             
fryzury? 

 

- Ogólnie wszystko lubię robić. Najbardziej -                     
farbować włosy, na drugim miejscu robić warkocze, 
a trzecim – strzyc. Uwielbiam pracować z dziećmi: 
obcinać im włosy i czesać. Sama mam trójkę dzieci. 

 

- Czy to męcząca praca? 
 

- Niestety tak. Trzeba cały dzień stać, a w między 
czasie biegać ze szczotką. Często zaparzam klient-
kom kawę, zamawiam towar. Jednak to bardzo                    
fajna praca, bardzo ją lubię. 

 

- Czy woli Pani czesać dzieci czy dorosłych? 
 

- Nie zastanawiałam się nad tym nigdy, chyba 
tak po równo.  

 

- Jaką szkołę trzeba skończyć, aby być                                 
fryzjerem? 

 

- Można iść do zasadniczej szkoły zawodowej 
lub technikum fryzjerskiego. Najbliższe są                                 
w Grodzisku Mazowieckim. W Warszawie jest                     
bardzo wiele tego typu szkół. Można też odbyć sa-
me praktyki fryzjerskie, a potem zdać egzamin.      
Fryzjer bardzo dużo się uczy już podczas pracy,  
ponieważ jeździ na różne szkolenia. Powinien być 
na bieżąco z najnowszą modą. Nie ma możliwości, 
że się nauczymy tylko raz, a potem będziemy ciągle 
robić tę samą fryzurę.  

 

- Jakie cechy powinien mieć dobry fryzjer? 
 

- Musi być pewny siebie, uśmiechnięty, umieć 
nawiązywać rozmowy. 

 

- Czym Pani zachęciłaby uczniów naszej szkoły 
do zdobycia w przyszłości zawodu fryzjera?  

Spotykamy się z p. Anetą Grzechnik – właścicielką Studia Fryzur w Błoniu. 

UWAGA, CIĘCIE!UWAGA, CIĘCIE!UWAGA, CIĘCIE!   

- Jest to praca, w której cały czas się poznaje coś 
nowego. Dużo się jeździ na różne pokazy fryzjer-
skie, można poznać wiele osób z branży. Fryzjer, 
kochający swój zawód, żyje nim. Wstaje rano                     
i myśli, co nowego dzisiaj zrobi.   

 

- Jakie są minusy tej pracy? 

- Czasem mogą się trafić klienci, którzy są                     
w złym humorze i swoimi nieuzasadnionymi                 
pretensjami popsują nam dzień. Poza tym trzeba 
mieć zdrowe nogi i ręce oraz nie można mieć                  
alergii na kosmetyki.  

- Czy Pani myśli, że trudno jest fryzjerowi 
zdobyć klientów w Błoniu, w którym jest wiele 
salonów fryzjerskich? 

- Moim zdaniem trzeba mieć ciekawy pomysł. 
Myślę, że kolejny zwyczajny salon fryzjerski nie 
budziłby zainteresowania. Jeżeli jednak jest prze-
znaczony nie tylko dla dorosłych, ale też                                
i dla dzieci oraz całych rodzin z małymi dziećmi, 
to już jest pomysł. ▪ 

Zapraszamy do obejrzenia kilku fotek                                   
z naszej wizyty w Studiu Fryzur. ► 

▲ „Trzeba mieć ciekawy pomysł…”. 
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POZNAJEMY ZAWODY 

fot. M. Siedlecka 

▲ „Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy                     
w świecie?...” 

▲▼A w tym czasie chłopcy mogli ścigać się niezwykłymi pojazdami... 

▲ … lub także robić sobie fryzury. 

▲ Piękne modelki miały robione fryzury. 

Jakie zawody chcielibyście poznać? - 
piszcie do nas na adres: diamir72@o2.pl 

Jeżeli Wasi rodzicie mają ciekawe zawo-
dy, może chcieliby z nami się spotkać? 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Trzeba wielu lat, by znaleźć przyjaciela. Wystarczy chwila, by go stracić”.  Stanisław Jerzy Lec 

O ALI, WOJTKU, KOCIE I RYSOWANIU NA PŁOCIEO ALI, WOJTKU, KOCIE I RYSOWANIU NA PŁOCIEO ALI, WOJTKU, KOCIE I RYSOWANIU NA PŁOCIE   

Był sobie płot. Po prawej stronie  płotu 
stał dom, w którym mieszkała Ala. Po      
lewej stronie płotu stał drugi dom,                             
w którym mieszkał Wojtek.  

Dzieci zawsze grzecznie się bawiły,                      
ale nagle się pokłóciły. Przezywały się                      
i były obrażone.  

Wojtek wziął kredę i narysował na pło-
cie dziewczynkę. Miała chude nogi                 
i bardzo dużo piegów na nosie.                         
Napisał: „To jest Ala”.  Wtedy Ala                  
narysowała na płocie chłopca. Rysunek 
był bardzo brzydki i wcale do Wojtka     
niepodobny, ale dziewczynka podpisała 
„To jest Wojtek”. Zagniewane dzieci                   
poszły do domu.  

Nadeszła noc. Na niebie pojawił się 
księżyc, chmurka, zaszumiał krzak bzu.   
Płot nie chciał być brzydki i prosił je, aby 
starły rysunki. Chmurka nie mogła, bo nie 
było w niej deszczu. Wiatr pomachał                    
gałązkami krzaku bzu i spadły krople    
rosy, które trochę starły brzydkie rysunki. 
Nic więcej nie dało się zmyć.  

Wtedy kot zeskoczył z płotu i kawał-
kiem kredy domalował Ali uśmiechniętą 
buzię, Wojtkowi ładne włosy i podpisał: 
„To jest Wojtek. To jest Ala. Zawsze się 
grzecznie bawimy”. 

Wszyscy się cieszyli: płot, księżyc, 
chmurka, krzak bzu.  

Ala zobaczyła rano ładne rysunki                     
i pomyślała: „To na pewno Wojtek. Już się 
na mnie nie gniewa”. Wojtek                      
zobaczył i pomyślał: „To na pewno Ala. 
Cieszę się, bo smutno byłoby mi bawić się 
samemu”. 

I dzieci zaczęły wspólnie się bawić. 
 

Przedstawienie pokazywaliśmy                        
w Centrum Kultury i w szkole.  Byłam 
krzakiem bzu. Bardzo mi się ta rola                           
podobała. Cieszę się, że Ala i Wojtek się 
pogodzili i znowu stali się przyjaciółmi.  

 

Oksana Kuznetsova (3c) 
 

Piszcie własne recenzje przedstawień                              
teatralnych, książek, filmów.  

Kontakt z nami: diamir72@o2.pl  fot. Zenon Reszka 
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PROJEKTY... 

Czy wiecie, że oryginalne wycinanki łowickie wykonywano za pomocą nożyc do strzyżenia owiec? 

WYCINANKI, MALOWANKI…WYCINANKI, MALOWANKI…WYCINANKI, MALOWANKI…   

Pewnego listopadowego dnia zaglądamy                         
na pozalekcyjne zajęcia plastyczne prowadzone 
przez p. Ewę Bujak. 

Oglądamy wystawę sztuki łowickiej.                     
Kolorowe prace przyciągają wzrok.  

 - Czym zajmujecie się na zajęciach?                            
- pytamy p. Ewę.  

- Na naszych zajęciach zajmujemy się                         
sztuką ludową, przede wszystkim łowicką. 

- Jakie ma Pani plany związane z zajęciami? 
- Chciałbym zrobić piękną wystawę.  

- Czy za udział w zajęciach można                         
otrzymać szóstkę z plastyki? 

- Oczywiście, że można, ale najważniejsze 
jest poznanie nowych technik, zapoznanie                     
z kulturą łowicką i chęć uczestnictwa. 

Lubię te zajęcia, bo są 
fajne. W drugiej klasie 
chodziłam na warsztaty 
plastyczne do Centrum 
Kultury. 

Lubię spędzać 
czas z tą Panią. 

Od dawna macie takie plastyczne zamiłowania? Co najbardziej lubicie robić? 

Plastyką interesuję się                      

od przedszkola. A teraz     

w szóstej klasie Pani nam 

zaproponowała właśnie 

takie zajęcia.                                     

Lubię malować, rysować, 

wycinać, tworzyć różne 

rzeczy; nie mam wyjątko-

wo  ulubionych.  

Za w s z e  l u b i ł a m         
         

    

rysować.  

Mam to po tacie. 

Plastyką interesuję się 

od zawsze. Na zajęcia 

chodzę dopiero w tym 

roku szkolnym.                          

Najbardziej lubię                       

kolorować i szkicować.  

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Korczakowska Akademia Twórczego Rozwoju” 
realizowanego przez Stowarzyszenie „O Uśmiech Ucznia”. 

 Dlaczego przychodzicie na zajęcia? - pytamy uczestniczki. 

 

fot. Mariola Siedlecka 
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POZNAJ PIĘKNO MATEMATYKI! 

MAŁY PITAGORASMAŁY PITAGORAS  

Czy wiecie, że suma kątów trójkąta równa się 
dwóm kątom prostym? Czy liczyliście już średnią 
arytmetyczną swoich ocen? 

Są to jedne z odkryć Pitagorasa—słynnego                       
greckiego matematyka, filozofa i mistyka żyjącego 
na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. 

20 listopada odbył się w naszej szkole pierwszy 
etap ogólnopolskiego konkursu matematycznego 
„Mały Pitagoras”. Przystąpiłem do niego zaraz po 
lekcjach, które skończyłem o godzinie 14.20. Bardzo 
się zdziwiłem, że na liście uczestników, znajdującej 
się na drzwiach sali, moje nazwisko było błędnie 
napisane. Kiedy nadeszła godzina 14.30, przyszła 
do nas uśmiechnięta pani Ewa Chwil. Dostaliśmy 
karty pracy. Pani powiedziała, że mamy je wypełnić  
i zabraliśmy się do pracy. Pięć zadań konkursowych 
wydawało się pozornie bardzo łatwych, ale jak się  
okazało w trakcie rozwiązywania, były dość trudne.  

 

Wykonywałem je od najłatwiejszego do                      
najtrudniejszego. Czasu mieliśmy 90 minut.               
Kiedy niektóre dzieci już oddawały prace, ja jesz-
cze sprawdzałem. Oddałem kartę wtedy, kiedy 
byłem już pewien swoich odpowiedzi. Kiedy 
przyszedłem do domu, swoje zadania pokazałem 
tacie i próbował je rozwiązać. Okazało się,                       
że popełniłem błąd w jednym z zadań.  

Ten konkurs uważam za bardzo fajny, ponie-
waż nie trzeba wnosić żadnej opłaty za udział. 

 

Michał Kempka (5d) 
 

Michał wraz z 25 innymi uczniami z klas 4—6                        
przeszedł do drugiego, powiatowego etapu konkursu, 
który odbędzie się w maju 2016 roku (wyniki                              
na stronie internetowej szkoły). 

 

„Wszystko jest liczbą”. Pitagoras 

A może Wy spróbujecie swoich sił w rozwiązywaniu 
zadań z poprzednich lat? 

Zadanie  dla klasy czwartej 

Metalowy pręt ma długość 1 metra. Rozcięcie go           
           

 

każdorazowo kosztuje 100 zł. Ile trzeba zapłacić za 

rozcięcie tego pręta na 10 równych części? 

Zadanie dla klasy czwartej 
Lody z polewą kosztują 5 zł. Same lody 

są droższe od polewy o 3 zł. Ile kosztuje 

sama polewa? 

Zadanie dla klasy czwartej 
Klasa IVb liczy 27 uczniów. Pani ustawiła całą klasę IVb w szeregu tak,                           
że chłopcy i dziewczynki stoją na przemian. Pierwszą i ostatnią osobą                              
w szeregu jest dziewczynka. Ilu jest chłopców w tej klasie? 

Zadanie dla klasy piątej  

Pewien miliarder-dziwak pozostawił swoim synom 

następujący testament: "W moim ogrodzie rosną 

cztery kolejno posadzone drzewa: czereśnia ozna-

czona cyfrą 1, grusza oznaczona cyfrą 2, jabłoń - 

cyfrą 3 oraz śliwa oznaczona cyfrą 4. Pod jednym              
         

z nich zakopałem skarb. Żeby go znaleźć, musicie 

zrywać po jednym liściu z tych drzew w następują-

cy sposób: 1234321234321234... Pod drzewem, z któ-

rego zerwiecie 3003 liść znajduje się skarb". Pomóż 

synom znaleźć odpowiednie drzewo.  

Zadanie dla klasy piątej  
Osioł i muł, objuczone workami, szły                        

z trudem pod górę. Osioł począł się 

przed mułem żalić na ciężar, jaki nań 

człowiek nałożył. Lecz muł na to mu 

odrzekł: - Zwierzę leniwe, jakże się                          

możesz skarżyć! Gdybym ja wziął jeden 

z twych worków, miałbym ich dwa                     

razy więcej niż ty, a gdybyś ty wziął 

jeden z moich, dopiero mielibyśmy 

równo. Ile worków niósł osioł?  

Przekazujcie nam rozwiązania zadań. 
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ZABAWY NASZYCH RODZICÓW,ZABAWY NASZYCH RODZICÓW,ZABAWY NASZYCH RODZICÓW,   
GDY JESZCZE BYLI DZIEĆMI… (część 2)GDY JESZCZE BYLI DZIEĆMI… (część 2)GDY JESZCZE BYLI DZIEĆMI… (część 2)   

Moja mama wspominała, że jak chodziła do 
szkoły, to na przerwach dziewczyny grały w gu-
mę. Do gry była potrzebna cienka guma około 
dwóch metrów długości. Jeśli były tylko dwie 
osoby, powinien być na miejscu gry słup lub 
krzesło, dlatego lepiej jak grają trzy lub więcej 
osób.  

Gra polega na wykonywaniu serii skoków 
przez gumę bez skuch. Dwoje graczy stoi                              
w gumie, a trzeci skacze przy różnych wyliczan-
kach. W kolejnych turach gumę podnosi się coraz 
wyżej—na początku kostki, potem kolana, uda, 
pas. Osoba, która skusi, następnym razem  zaczy-
na od miejsca, w którym skończyła. 

Ja też lubię grać z koleżankami w te grę. Nasza 
wyliczanka to dni tygodnia.   

 

Ula Jagodzińska (4a) 

„Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem”. Phil Bosmans 

▲ Gra w gumę polega na różnych kombinacjach skoków. 

Okazuje się, że tak, piłką kapciem też można 
grać, potrzebujemy tylko trochę więcej siły w no-
gach. Czasem może być też zabawnie, gdy oczeku-
jemy, że po wielkim rozbiegu i zamachu piłka pole-
ci na drugi koniec boiska a ona spada tuż obok nas. 

Mateusz Kobierecki (4c) 

TYLKO BEZ SKUCHTYLKO BEZ SKUCHTYLKO BEZ SKUCH   

► 

▲ Z której piłki zrobimy kapcia? 

GRA W KAPCIAGRA W KAPCIAGRA W KAPCIA   

Gra w kapcia to gra w piłkę, w której brak                
powietrza. 

Często zdarza się tak, że z naszej ulubionej    
piłki „zejdzie” powietrze i zostaje kapeć                              
lub inaczej flak. I co wtedy? Chcemy pograć                          
w piłkę, ale jak? Takim kapciem? 

W większości gier zespołowych piłka jest prze-
kazywana między członkami drużyny w celu 
umieszczenia jej w bramce, koszu czy też na polu 
przeciwnika. Niektóre piłki są wypełnione sprężo-
nym powietrzem, co pozwala na uderzanie w nie 
z dużą siłą bez ryzyka urazu i posyłanie ich na 
duże odległości. Tak kopnięta czy odbita piłka 
kreśli często w powietrzu złożone trajektorie,                     
bo zawodnicy starają się ją podkręcić. Zadanie          
piłce celnego uderzenia tak, aby zmylić przeciwni-
ka jest podstawą sukcesu w wielu grach. 

Piłka bez powietrza zachowuje się jednak                       
inaczej niż taka piłka normalna. Możemy ją kopać, 
jednak nie wzniesie się ona wysoko w górę, nie 
poleci też na dalekie odległości, nie będzie się                      
turlała, nie można nią kozłować ani odbijać, np.          
od ściany. 

fot. "Basketballs ondisplay2 lithuania". ( CC BY 2.5)  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_zespo%C5%82owa


19 

NASZE SPRAWY 

Przedstawiam Wam wywiad ze swoją mamą 
na temat jednej z jej ulubionych gier z lat                     
dzieciństwa. 

 

- Mamo, gdy byłaś dzieckiem, grałaś                               
w „Inteligencję”? 

 

- Tak, graliśmy w nią bardzo często. Nie było 
wtedy internetu, komputerów, a w telewizji były 
tylko dwa programy, więc dużo czasu spędzali-
śmy na wspólnej zabawie z innymi dziećmi.                     
Ta gra bardzo mi się podobała, bo byłam w nią 
dobra. 

 

- Na czym polega ta gra? 
 

- Potrzebne jest do niej kilka kartek papieru                         
i kilka długopisów. Każda osoba ma własną                        
kartkę, na której wypisuje różne, wspólnie                        
wymyślone kategorie. Najczęściej to były                          
państwa, miasta, stąd też inna nazwa tej gry.                      
Mogły być również inne kategorie np. zwierzęta, 
rośliny, kolory, rzeczy, słynni ludzie itp.—takie, 
jakie tylko mogliśmy wymyśleć. Potem któryś                    
z graczy po cichu mówił alfabet. W którymś                        
momencie mu przerywaliśmy. Jeśli przerwaliśmy 
na literze, np. K, to potem każdy z graczy                             
wypisywał na swojej kartce poszczególne katego-
rie. Np. Państwo – Kanada, Miasto – Kraków, itd. 
Każdy starał się wymyślać jak najbardziej                           
oryginalne, oczywiście prawdziwe nazwy. 

Trzeba też było się śpieszyć. Czas na wpisywa-
nie był ograniczony, bo gdy któryś z graczy                
skończył, liczył na głos do 20 i reszta musiała się 
w tym czasie zmieścić. Jeśli nie zdążył, czegoś 
wpisać, np. rzeczy, dostawał za nią 0 pkt. 

 

- Kto wygrywał w tej grze? 
 

- Do tego służyła specjalna punktacja.                               
Za każdy poprawny wpis dostawało się punkty. 

Jeśli ja wpisałam Kanadę i  nie wpisał jej nikt 
inny, to dostawałam 10 pkt. Gdy każdy wpisał 
inne państwa (choć rzadko się to zdarzało),                           
to również dostawało się po 10 pkt. Jeśli wpisał tą 
samą nazwę jeszcze ktoś, to oboje dostawaliśmy 
po 5 pkt. Można też było dostać 15 pkt., jeśli                       
któryś z graczy nic nie wpisał, a twoja odpowiedź 
nie powtarzała się u nikogo innego. Za brak                      
wpisu nie dostawało się żadnego punktu.                              
Wygrywał ten, kto po kilku, czasami kilkunastu 
kolejkach, zdobył najwięcej punktów. 

 

- Skąd wiedzieliście, jakie napisać nazwy 
państw, miast, itp.? 

▲ Stop! Litera P. Czy już wiesz, co to za miasto? 

INTELIGENCJAINTELIGENCJAINTELIGENCJA   

- Jak mówiłam nie było internetu, wiedzę czerpa-
liśmy ze szkoły, książek, encyklopedii, telewizji, roz-
mów z kolegami. 

Czasami ktoś wpisywał odpowiedź, której nikt 
inny nie znał. Ciężko było to szybko sprawdzić, 
więc kłótnie też czasami się zdarzały. 

 

- Czy warto grać w Inteligencję i jeśli tak,                           
to dlaczego? 

 

- Oczywiście, że warto. Choć wbrew nazwie ta 
gra bardziej sprawdza naszą wiedzę i pamięć niż 
samą inteligencję, to z pewnością pozwala zdobyć 
nowe informacje, ćwiczyć pamięć i refleks. Oczywi-
ście pozwala też w miły sposób spędzić czas z rodzi-
ną i przyjaciółmi. 

 

Amelka Tomaszewska (5f) 

W latach 70-tych i 80—tych ubiegłego stulecia 
moi rodzice nie posiadali tabletów ani laptopów,     
których jeszcze nie wynaleziono. Ulubioną zabawą 
mojego taty w tamtych czasach było plucie przez 
słomkę kulkami zrobionymi z plasteliny. Słomki 
były prymitywne, słomiane, a materiałem do plu-
cia była plastelina, ponieważ skutecznie zlepiała 
włosy najładniejszych dziewczyn. Kuleczki                         
wystrzeliwane były z ogromną prędkością. Cza-
sem trafiały w tablicę, mapę lub torebkę nauczycie-
la.  

Moja mama nie pozostawała dłużna chłopcom, 
ale różnica polegała na subtelności naboju. Mama 
strzelała z ryżu i to w dodatku nowocześniejszą 
wersją słomki—plastikową. Trafiała tylko w najfaj-
niejszych chłopców z klasy. Ach, ci nasi rodzice! 

 

Michał Firsiuk (4c) ► 

PLUCIE PRZEZ SŁOMKĘPLUCIE PRZEZ SŁOMKĘPLUCIE PRZEZ SŁOMKĘ   

fot. Wladyslaw (CC BY 3.0) 
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Do zabawy potrzebna jest nam kreda                                
i kamyczek. Na betonie rysujemy cztery kwadra-
ty, ułożone jeden na drugim, przy czwartym po 
jednym kwadracie po jego lewej i prawej stronie. 
Na końcu powinno znaleźć się koło, które prze-
dzielamy na pół.  

Gra jest prosta, polega na umiejętnym przej-
ściu tych ośmiu pól. Osoba rozpoczynjąca grę 
rzuca kamykiem tak, aby trafić na pole oznaczone 
numerem jeden. Gdy trafi, może rozpocząć skoki, 
zwykle na jednej nodze.  

GRA W KLASY GRA W KLASY GRA W KLASY    

fot.www.polekcjach.com 

MAŁY KSIĄŻĘ 

Niedawno byłem z klasą na musicalu „Mały 
Książę”, utworzonym na podstawie książki                      
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, przepełnionym 
uczuciami, takimi jak: miłość i przyjaźń.  

W sztuce przedstawione były dwa światy:                       
realny i nierealny. Pokazane były planety króla, 
eleganta, pijaka, bankiera i pana, który pisał księgi.  

Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego spekta-
klu , bo to świetna lekcja troski o drugiego człowie-
ka. Musical przypomina nam o tym, że warto pójść 
za głosem serca i że trzeba zachować w sobie dzie-
cięcą radość.  

 

Kuba Zawadzki (6a) 

Cała zabawa polega na tym, aby trafić na kolej-
ne pola bez dotykania linii.  Po dotarciu do kółka 
musi zrobić skok z obrotem i wrócić, zabierając po 
drodze kamyczek. Następnie rzuca kamykiem do 
kolejnego okienka numer dwa i tak dalej aż do 
ósmego pola. Kto nie trafi na właściwe pole albo 
podczas skakania nadepnie na linię, oddaje kolejkę 
przeciwnikowi. Gracz, który najszybciej przejdzie 
osiem pól, wygrywa. 

 

Paulina Nowicka (4c) 

rys. Kuba Zawadzki 

NAJLEPSZE ZDJĘCIA PANORAMICZNE 2015NAJLEPSZE ZDJĘCIA PANORAMICZNE 2015NAJLEPSZE ZDJĘCIA PANORAMICZNE 2015   

Chcielibyście zostać fotogra-
fami i robić taaakie zdjęcia,                          
jak to obok? Czy w krainie jak 
z baśni można znaleźć się                        
naprawdę? 

Fotograf Max Rive z Holan-
dii został zwycięzcą konkursu 
The Epson International Pano 
Awards 2015 poświęconego 
fotografii panoramicznej.                   
Nagrodzono go w kategorii  
„Natura” za zdjęcie szczytu 
Ama Dablam wykonane                         
z wnętrza lodowej jaskini. 
Zgłoszono fotografie z 60                   
krajów. Wśród zwycięzców 
konkursu znaleźli się też                          
Polacy. ▪ 

Wyróżnione zdjęcia możecie znaleźć na stronie internetowej: 
www.podroze.onet.pl. 

fot. www.podroze.onet.pl 
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ZGRANA RODZINKA 

WIELKA GÓRA MĄDROŚCIWIELKA GÓRA MĄDROŚCIWIELKA GÓRA MĄDROŚCI   

 

Oto jedna z wielu moich ulubionych rodzin-
nych gier—„Wielka Góra Mądrości”. 

 

Zawartość: 
- Dwustronna plansza do gry; 
- 110 kart z pytaniami w czterech kategoriach; 
- 24 znaczniki A, B, C, D; 
- 120 banknotów  wygranej (1,2 i 5 tysięcy). 
 

Jak grać? 
Układamy planszę na stole. Wybieramy                        

kolor swojego pionka i ustawiamy na starcie. 
Patrzymy, na jakim kolorze góry są nasze 

pionki (jest ona na nie podzielona). 
Jeżeli mamy już ułożone karty pytań i odpo-

wiedzi, to bierzemy taką kartę, która ma ten sam 
kolor, co kawałek góry, na którym stoimy. 

Osoba, która siedzi po prawej stronie osoby, 
która ma odpowiadać, czyta jej pytanie i spraw-
dza poprawność odpowiedzi (są one zaznaczone 
na specjalnych żółtych paskach). 

Jeżeli odpowiemy dobrze na pytanie nr 1,                     
bierzemy ze stosu pieniędzy banknot jeden                      
tysiąc, jeśli na pytanie nr 2, bierzemy dwa tysiące, 
a jeżeli na nr 3, bierzemy trzy tysiące.  

W jesienne i zimowe wieczory zachęcamy do rodzinnego grania w gry planszowe. 

www.edukraina.pl 

Jeżeli już zbierzemy pięć tysięcy, to możemy 
przejść na kolejny poziom i teraz z tego koloru  
poziomu bierzemy karty pytań. Oczywiście może-
my zbierać do dziesięciu tysięcy, żeby później 
przenieść się od razu dwa poziomy                        
wyżej.  

Wygrywa gracz, który jako pierwszy stanie                     
na samym szczycie góry mądrości.  

Życzę Wam miłego grania i może nawet                      
wygranej! 

 

Piotrek Siedlecki (4a) 

JAK WYKONAĆ WŁASNĄ GRĘ PLANSZOWĄ?JAK WYKONAĆ WŁASNĄ GRĘ PLANSZOWĄ?JAK WYKONAĆ WŁASNĄ GRĘ PLANSZOWĄ?   

Aby wykonać własną grę planszową 
nie potrzeba wiele. Wystarczy mieć 
kartkę papieru, przybory do rysowa-
nia, coś, co mogłoby być pionkami     
(np. nakrętki do butelek) oraz ciekawy 
pomysł. Oczywiście mogą się przydać 
nożyczki i klej, jeżeli chcemy nasze         
elementy wycinać i naklejać. Kostkę       
do gry można zrobić z modeliny                        
lub wykonać tarczę z liczbami od 1—6 
i z obracającą się wskazówką.  

Gdy mamy już pomysł i grę, trzeba 
wymyśleć zasady—to może być                         
najtrudniejszy, ale też najfajniejszy etap 
naszej pracy. Potem już można grać. 

Życzę Wam dobrej zabawy! 
 

Karolina Siedlecka (absolwentka SP2)  
▲ Samo tworzenie gry planszowej może już być dobrą, rodzinną zabawą. 

www.mojaprzystan.com 
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CZAS NA KOMIKS 

Przeżyjmy super przygodę z Marchewką! 

LATO 2008  

fot. Krystyna Sierakowska 

fot. Mariola Siedlecka 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka (5f). 



UCZMY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH 

Baw się z nami! 

Rozwiąż angielską łamigłówkę.  Odczytaj i przetłumacz hasło. 

 

 

 
 

1. Bardzo słodki. Możesz go używać zamiast cukru. 

2. Najzdrowszy jest razowy. 

3. Czerwone, rumiane. Podobno najlepsze prosto z drzewa.                                                                                                    
Można z nich robić na przykład kompoty i  konfitury. 

4. Żółty i kwaśny owoc, który zawiera dużo witaminy C zapobiegającej przeziębieniom. 

5. Warto go uprawiać. Są różne dyscypliny. Każdy może wybrać odpowiednią dla siebie. 

6. Kto je ma, z pewnością nigdy nie będzie się nudzić i będzie miał energię do działania. 
 

Praca zbiorowa redakcji. 

        1      

    2          

        3      

        4      

5              

        6      

HOW ARE YOU?HOW ARE YOU?  

          1 H A R R Y 

2 H E R M I O N A     

    3 A R A G O G     

      4 S O W A       

        5 H A G R I D 

      6 S Y R I U S Z 

    7 M I O T Ł A     

Przedstawiamy poprawne rozwiązania łamigłówek i zagadek z poprzedniego numeru gazety: 

Rozwiązania łamigłówki wraz z hasłem                             
przekazujcie do pań bibliotekarek lub przesyłaj-
cie na adres redakcji: diamir72@o2.pl do dnia                       
31 grudnia 2015 r. 

Przesyłajcie do nas utworzone przez Was                      
łamigłówki. 

Rozwiązania konkursu “Jej portret”: 
 

1—C, 2—G, 3— D, 4—A, 5— F, 6—B, 7—E. 

Błąd na zdjęciu „Jak się uczyć?”:  
 

Lampka ustawiona jest nieprawidłowo. U osoby 
praworęcznej powinna znajdować się z lewej             
strony, u osoby leworęcznej—z prawej. 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 
 

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

 

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

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

   

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

   

„Jeśli masz czas na to, by się użalać i narzekać, to oznacza, że masz też czas, aby coś z tym zrobić”.  
 

Źródło: temysli.pl 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

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

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

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

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

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

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

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

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

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawio-
nej obok. 

 

Z jaką grą strategiczno—planszową kojarzy 
się to zdjęcie? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres  mai lowy:  diamir72@o2.pl                                           
do 31 grudnia 2015 roku. 

 

Podajemy rozwiązanie październikowej                  
zagadki fotograficznej. Widoczny na zdjęciu                    
bohater książki o Harrym Potterze to Rubeus Ha-
grid. ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 

fot. Issac Newton (CC BY—2.5)  


