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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
 

Witam Was jesiennie!  
Ciepły październik pozwolił nam na spacery 

i na zabawę w Parku Bajka. Weekend na świe-
żym powietrzu jest prawdziwym odpoczynkiem. 
Polecam każdemu!  

Za najważniejsze październikowe wydarze-
nie w naszej szkole uznaliśmy zorganizowaną 
przez Bibliotekę Szkolną Noc z Harrym                           
Potterem. Ponieważ nie mogło zabraknąć w nim 
redakcji gazety szkolnej, przedstawiamy je jako 
jego uczestnicy. 

O czym jeszcze przeczytacie w tym numerze? 
Już na początku gazety czeka na Was                         

wywiad z p. Jakubem Bargiełem—nowym                       
nauczycielem historii w naszej szkole. Czym pan 
Jakub zajmuje się w czasie wolnym? Co najbar-
dziej ceni w uczniach? - nie będziecie wiedzieć, 
jeżeli nie przeczytacie relacji z tej rozmowy. 

Zobaczycie fotki z gry miejskiej, w której 
wzięli udział piąto— i szóstoklasiści, dowiecie 
się ciekawych rzeczy o życiu węży („Węże                       
świętego Maksymiliana”, str.13), jak również            
poznacie zabawy naszych rodziców, w które    
bawili się, gdy byli jeszcze dziećmi (chociaż                  
czasem trudno nam uwierzyć, że tak było). 

Vanessa i Oksana opowiedzą nam o kanadyj-
skiej i ukraińskiej szkole, a Mateusz i Piotrek                    
o tym, jak się uczyć, aby się nauczyć. 

Nie zapomnieliśmy, oczywiście, o nauczycie-
lach, którzy byli głównymi bohaterami tego             
miesiąca. Składamy im, nie tylko w październi-
ku, najlepsze, najserdeczniejsze życzenia! Kto ma 
ochotę, może rozwiązać przygotowany przez 
naszych redaktorów konkurs „Jej portret”                                 
i wygrać ciekawą nagrodę. 

To jeszcze nie wszystko, o czym możecie 
przeczytać i co powinniście zobaczyć!                              
Zapraszam Was do czytania. Myślę, że każdy 
znajdzie tu coś ciekawego dla siebie. 

 

                 Redaktorka naczelna:                                                        
Marysia Wodnicka (5f) 

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
  

3 Różne twarze Pana Jakuba—wywiad 

4 Humor z zeszytu do historii 

5 Noc z Harrym Potterem 

7 Wierszem 

7 Jak być dobrym kolegą 

8 Wszystkiego najlepszego! - koncert 

9 Jej portret—konkurs 

10 Moja szkoła gdzieś indziej—wywiad  

11 Ślubujemy! 

12 Kocham Błonie! - gra miejska 

13 Węże świętego Maksymiliana 

14 Teatr „od kuchni” 

15 W dolinie rzeki Świder 

16 Zabawy naszych rodziców, gdy jeszcze byli 
dziećmi 

18 Jak się uczyć?  

19 Kto tu zostawił śmieci? 

19 Powrót do przyszłości 

20 Przygody Marchewki—komiks  

21 W świecie literackiej magii—łamigłówka 

22 Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Uczestnicy Nocy z Harrym Potterem wraz     
z nauczycielami i rodzicami. 
Zdjęcie po lewej stronie: Spotkanie z Syriuszem Black’iem 
na przystanku nocnego rajdu po Błoniu. W tej roli                                
p. M. Gadomski. 
Zdjęcie po prawej stronie: Dyrektor Hogwartu profesor 
Albus Dumbledore (p. dyr. A. Cyranowicz).  
(fotografie: Mariola Siedlecka) 

▲ Chyba każdy z nas chciałby uczestniczyć w wieczornej 
wędrówce po Błoniu z Harrym Potterem. Nam—
dziennikarzom gazety szkolnej i TV Korczak się udało!  

fot. Aneta Domuracka 
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NA DOBRY POCZĄTEK 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

„Najwięcej czasu ma człowiek, który niczego nie odkłada na później”. Przysłowie chińskie 

RÓŻNE TWARZE PANA JAKUBA RÓŻNE TWARZE PANA JAKUBA   

Spotykamy się z panem Jakubem                    
Bargiełem—naszym nowym nauczycielem                  
historii.  

 

- Pani dyrektor w trakcie rozpoczęcia roku 
szkolnego mówiła, że był Pan uczniem naszej 
szkoły. Jak Pan ten czas wspomina? 

 

- Tak, byłem uczniem tej szkoły w latach 
2000 – 2006. W klasach 1—3 moją wychowaw-
czynią była p. Małgorzata Kalańska, w klasach 
4 – 6 – p. Ewa Chwil.  

Ten czas bardzo miło wspominam.                                   
W klasach młodszych jeździliśmy na basen, 
byliśmy na zielonej szkole w okolicach                             
Jastrzębiej Góry. Wielu nauczycieli, którzy 
mnie uczyli, uczy do tej pory. 

 

- Dlaczego zainteresował się Pan historią? 
 

 - Historią zacząłem interesować się już                      
w podstawówce. Uczyła mnie jej p. Alicja                        
Misiak, którą teraz, w pewnym sensie,                              
zastąpiłem. To ona rozbudziła we mnie                                
zamiłowanie do historii, które potem                                  
w gimnazjum i w szkole średniej zaczęło się 
bardziej rozwijać. 

 

- Ponad sześć lat temu założył Pan zespół 
muzyczny MOCA [czytaj: moka], w którym 
Pan gra do dziś.  Jak często i gdzie gracie? 

 

- W 2009 roku, w marcu, założyłem z kolegą 
Pawłem Sulikiem zespół MOCA. W składzie 
zespołu są wokaliści: Sylwia Borkowska                              
i Paweł Sulik, a ja gram na instrumentach                          
klawiszowych. Gramy w czasie uroczystości 
okolicznościowych, na przykład na Dniach          
Błonia, dożynkach, weselach.  

 

- Działa Pan w Stowarzyszeniu „Błońska 
Inicjatywa Młodych”. Na czym polega ta        
działalność? 

 

- „Błońska Inicjatywa Młodych” powstała 
rok temu na przełomie lipca i sierpnia.                    
Połączyła nas wspólna chęć startu w wyborach 
samorządowych. Niestety, nikomu z nas nie 
udało się dostać do Rady Miejskiej. Pamiętam, 
że zabrakło mi 25 głosów. Naszym celem jest 
działalność na rzecz młodych mieszkańców 
Błonia i wydawanie gazety, która miała już  
kilka numerów. ► 

 

▲ Pan Jakub w czasie wywiadu z nami. 

▲ Pan Jakub jako Harry Potter w czasie „Nocy z…” na dworcu 
PKP w Błoniu. 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Harry Potter odnaleziony! Pan Jakub wraz z p. Sylwią                           
Borkowską w roli Hermiony. 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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NA DOBRY POCZĄTEK 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Występ Zespołu MOCA (p. J. Bargieł i p. Sylwia                    
Borkowska) w czasie koncertu z okazji Dnia Edukacji              
Narodowej 2015. 

► - Podobno bardzo lubi Pan kuchnię                 
włoską. Jakie potrawy najbardziej? 

 

- Najbardziej lubię pizzę i spaghetti. Lubię je 
też gotować. Interesuję się Włochami.  

 

- Czym jeszcze Pan się interesuje?                               
Czy uprawia Pan jakiś sport? 

 

- Lubię jeździć na rowerze i pływać                
na basenie. Interesuję się piłką nożną, przede 
wszystkim w polskim wydaniu. Od 2002 roku, 
czyli już 13 lat,  jestem ministrantem w parafii 
Narodzenia Pańskiego i dzięki temu trochę                                  
podróżowałem. Byłem dwa razy we Francji                                
i we Włoszech oraz jeden raz w Egipcie. 

  

- Co Pan jeszcze robi w czasie wolnym? 
 

- Lubię teatr, kino, spacery, podróżowanie. 
Spędzam czas ze swoją dziewczyną Sylwią. 

 

- Co najbardziej ceni Pan w uczniach?  
 

- Najbardziej cenię w uczniach przygotowanie 
do lekcji i zaangażowanie w czasie zajęć. Staram 
się je wynagradzać plusami i ocenami. Ważne jest 
dla mnie rzetelne wykonywanie pracy. 

 

- Czy odbywają się zajęcia kółka historyczne-
go? 

 

- Tak, zajęcia kółka już się rozpoczęły.                                   
Jest wielu uczestników, około dwudziestu osób. 
Odbywają się one w poniedziałki o godzinie 
14.30 w sali 341. Są organizowane ciekawe                       
wycieczki po Błoniu i okolicy, omawiamy tematy 
rozszerzające wiedzę historyczną.  

 

- Jakie ma Pan plany na ten rok szkolny? 
 

- Przede wszystkim chciałbym coraz lepiej 
uczyć i rozwijać zainteresowania uczniów                            
historią. 

 

- Czego chciałby Pan sobie życzyć z okazji 
Dnia Nauczyciela? 

 

- Chciałbym, aby uczniowie angażowali się                           
w lekcje, byli kulturalni i mili, nie przeszkadzali 
w czasie zajęć i współpracowali ze mną tak jak 
do tej pory. ▪ 

 

Z p. Jakubem Bargiełem rozmawiali: 
Marysia, Ula, Oliwia, Mateusz, Paulina, Janka,                          

Piotrek, Oliwia i Amelka.  

fot. sp2blonie.edupage.org 

▲ Pan Jakub jako uczeń SP2 (w środkowym rzędzie, pierwszy  od 
prawej strony). 

HUMOR Z ZESZYTU DO HISTORIIHUMOR Z ZESZYTU DO HISTORIIHUMOR Z ZESZYTU DO HISTORII   

 

„Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem                           
z panią”. 
 

„Maria Konopnicka żyła od urodzenia aż po 
śmierć”. 

 

źródło: Internet 

A teraz inna wersja legendy o Lechu, Czechu                                  
i Rusie: 

Lech, Czech i Rus chcą przejść przez las, ale                  
w lesie jest mnóstwo komarów. Rus idzie, idzie, 
idzie. Nie przeszedł, uciekł, komary go pogryzły. 
Czech idzie, idzie, idzie. Nie przeszedł, komary go 
pogryzły. Lech przeszedł. Rus i Czech pytają                   
Lecha: „Lechu, jak ty to zrobiłeś?”. A Lech                                   
odpowiada: „Zabiłem jednego komara, a reszta         
poleciała na jego pogrzeb”. 

źródło: „Victor Junior Nr 21 (293) 

„Matejko namalował Bitwę pod Grunwaldem,                     
chociaż ani razu jej nie widział w telewizji”. 
 

„Radio jest cudownym wynalazkiem, którego                       
mogą słuchać ślepi i oglądać głusi”. 
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fot. sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Występ Zespołu MOCA (p. J. Bargieł i p. Sylwia                    
Borkowska) w czasie koncertu z okazji Dnia Edukacji              
Narodowej 2015. 

Początek naszej zabawy to oczywiście peron                    
9 i ¾. Spotkaliśmy się tam przez chwilę z Harrym 
Potterem (w tej roli wystąpił nasz pan od historii). 

Na drogę każdy z nas otrzymał Mapę Huncwo-
tów, dzięki której trudno było się zgubić. 

Kolejno spotykaliśmy się z bohaterami książki. 
Na początku zobaczyliśmy się z bliźniakami                   
Fredem i George’em Weasley, którzy zgubili klucz 
do sklepu ze słodyczami. Klucza nie udało się 
znaleźć, dostaliśmy za to literkę do hasła, pyszną 
krówkę i poszliśmy dalej. 

Następna postać, która na nas czekała, to                      
Hermiona. Zadała nam mnóstwo pytań                                      
i przyznam, że niektóre były trudne. Było też                           
wybuchowo! Za nasze starania nagrodziła nas      
następną literką do hasła i ruszyliśmy na spotka-
nie z Hagridem, któremu towarzyszył wierny pies 
Kieł, a potem z ojcem chrzestnym Harry’ego—
Syriuszem Blackiem. 

Chwilę grozy przeżyliśmy przy spotkaniu                     
z Jęczącą Martą, ponieważ wtedy z ciemności                   
wyłoniła się ubrana na czarno postać w kapturze 
(potrząsająca łańcuchem!). 

Potem też było ciekawie: ścigaliśmy się                             
na latających miotłach (wyścig organizował                     
nauczyciel obrony przed czarną magią A. Moody), 
u wytwórcy różdżek Ollivandera mogliśmy zrobić 
własne magiczne różdżki, a od Rona otrzymali-
śmy prezent dla Harry’ego—niedawno złapany 
przez niego znicz. W labiryncie Turnieju Trójma-
gicznego (Park Bajka) szukaliśmy smoczych jaj 
(były z czekolady, dlatego nie zabrakło chętnych 
do szukania:) oraz skrzeloziela. Przy wyjściu                   
czekała też na nas Luna Lovegood, która pokazała 
nam, że poszukiwanym przez nas Pucharem                
Turnieju Trójmagicznego jest PRZYJAŹŃ (okazało 
się, że ten wyraz powstał również z liter, które 
zbieraliśmy na poszczególnych przystankach).   

W roli książkowych bohaterów wystąpili nasi 
Rodzice, którym ogromnie dziękujemy!      

Po trudach drogi w gospodzie „Dziurawy                         
Kocioł” z przyjemnością zjedliśmy mugolską               
pizzę, którą popiliśmy eliksirem wielosokowym,                      
a potem poszliśmy na błoński Rynek. 

Okazało się, że to nie koniec atrakcji. Na Rynku 
spotkaliśmy się z Ministrem Magii—p. Markiem 
Książkiem, z dyrektorem Hogwartu—profesorem                   
Albusem Dumbledore’em (tej roli p. dyr. Aldona 
Cyranowicz) oraz z Harrym Potterem i Hermioną, 
którzy okazali się uzdolnieni muzycznie. ► 

fot. Natalia Wiśniewska 

Czy książki o Harrym Potterze mogą nas uczyć przyjaźni i dobrej współpracy?                                                                                
Przekonali się o tym uczniowie klasy 4c, 5c i 6e oraz szkolni dziennikarze uczestniczący w piątej już „Nocy z…”.  

NOC Z HARRYM POTTEREMNOC Z HARRYM POTTEREMNOC Z HARRYM POTTEREM   

▲ Grupka czarodziejów z klasy 5c na dworcu Błoniu.  

▲ Czarodzieje latający na miotłach. 

▲ Przy  muzyce Harry’ego Pottera było bardzo wesoło. 
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WYDARZENIA 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Mugolska pizza i eliksir wielosokowy w „Dziurawym 
Kotle” wszystkim bardzo smakowały. 

► O wrażenia z „Nocy z…” zapytaliśmy się 
naszą Panią dyrektor Aldonę Cyranowicz: 

- Jak Pani się czuła w roli Dumbledore’a? Czy 
sama Pani wybrała sobie tę rolę? 

- Wybierać—nie wybrałam. O tej roli zdecydo-
wali Wasi rodzice i Panie z biblioteki. W przebra-
niu było mi bardzo gorąco (szczególnie w brodę), 
ale ważne było dla mnie to, abyście dobrze się            
bawili.   

 - Czy podobał się Pani koncert Harry’ego                          
Pottera?  

- Bardzo mi się podobał, lecz myślę,                                
że szczególnie trzeba podziękować panu Kubie. 

- A jak się Pani podobała cała Noc? 
 - Ja w całości nie brałam udziału, ta Noc była 

przede wszystkim dla Was. Główną zabawą był 
rajd, ale samo nocowanie w szkole to też zabawa. 

A co o  swojej roli w tej Nocy mówi pan Jakub? 
- Bardzo mi się podobało. To był świetny                       

pomysł. Cieszę się, że zostałem wybrany do tej 
roli. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł 
wziąć udział w podobnej Nocy.  

Po koncercie Harry’ego i Hermiony wszyscy              
poszliśmy do Hogwartu. Tam uczestniczyliśmy      
w lekcji eliksirów. Profesor Severus Snape pokazał 
nam super sztuczki np. jak w błyskawiczny                        
sposób rozbić banana. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy na temat możliwości ciekłego 
azotu.  

Następnie odbyły się zawody międzyklasowe. 
Lataliśmy na miotłach i świetnie się bawiliśmy. 
Pod względem współpracy wygrała klasa 4c.                   
Potem jeszcze bawiliśmy się w zabawy wyciszają-
ce z maskotką i przygotowywaliśmy się już do 
spania. Spaliśmy jak uczniowie Hogwartu                     
w książce  „Harry Potter i więzień Azkabanu”,  
kiedy obawiali się Syriusza Blacka. Było nam                
trochę duszno, bo spaliśmy w Wielkiej Sali. Gdy 
pani włączyła film, wszyscy umilkli. Oglądaliśmy 
trzecią część z serii filmów o Harrym                  
Potterze.  

Niektórzy zasnęli wcześniej (jeszcze w trakcie 
filmu), niektórzy - później, a nasi opiekunowie  
najpóźniej lub w ogóle nie spali. 

Było bardzo fajnie, a my już nie możemy się 
doczekać następnej takiej Nocy. Chcielibyśmy          
tylko, żeby wszyscy mogli wziąć udział w takiej 
nocnej przygodzie. Wielkie podziękowania                     
w imieniu dziennikarzy oraz wszystkich uczniów 
dla organizatorów! 

A co na to p. Grażyna Gutkowska? 
- Cieszę się, że bardzo się Wam podobało.                       

Na wiosnę planujemy Noc z Anią z Zielonego 
Wzgórza. Też będzie ciekawie! . ▪ 

▲ Tuż przed północą wszyscy przygotowywali się do spania. 
Kto miał jeszcze siłę, mógł obejrzeć przed zaśnięciem film                    
o Harrym Potterze. 

▲ Każdy mógł spróbować swoich sił w „magicznych”                        
eksperymentach, również sam dyrektor Dumbledore. 

Opracowanie tekstu, wywiady: M. Wodnicka (5f), J. Paradowska,                     
U. Jagodzińska, P. Siedlecki (4a), M. Kobierecki (4c)    
Fot. M. Siedlecka, A. Domuracka Więcej zdjęć: sp2blonie.edupage.org 
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NASZE SPRAWY  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

O trudnej, lecz ciekawej, pracy dziennika-
rza, czasem wykonywanej z nogą w gipsie, 
opowiada w swoim wierszu Janka z klasy 4a. 
 
Dzień dobry! To znowu ja! 
A razem ze mną poczta ma. 
Daję znowu coś nabazgrane, 
choć ważne rzeczy tu napisane! 
Wywiad z Panią bibliotekarką  
nie ja pisałam tą marką. 
Nie pisała wywiadu ręka ma, 
pytań nie znam ja..! 
Ula wywiad drugi ma 
i ręka pisała tamta... 
Ula chowa wywiad z dyrektorem, 
sławnym profesorem Dumbledore’em!!! 

„Przyjaciel—ktoś przy kim można głośno myśleć”. R. W. Emerson 

WIERSZEMWIERSZEMWIERSZEM   Czasu nie ma na takie bzdury, 
przysłonią zaraz świat czarne chmury.... 
Zapadnie noc, piękna noc. 
W nocy jest czar, w nocy jest moc! 
Czar nocy jest wielki, wielki jak sama noc, 
I zaraz do łoża hyc, hac, hoc... 
Teraz o barwach świata śnić, 
W łożu jak wąż się wić 
z nogą złamaną 
pod wielką otomaną... 
w gipsie po kolana, 
co nie waży kilograma, 
raczej sto! 
Myślę tak, bo ciężki on, ot co! 
Kończyć już muszę... 
[przy komputerze się duszę]. 
Auf Wiedersehen! 
                                           Janka Paradowska (4a) 

JAK BYĆ DOBRYM KOLEGĄ?JAK BYĆ DOBRYM KOLEGĄ?JAK BYĆ DOBRYM KOLEGĄ?   

Czego o przyjaźni i koleżeństwie podczas Nocy    
z Harrym Potterem (i nie tylko) nauczyli się                          
uczniowie klasy 4c? 

- Na czym polega prawdziwa przyjaźń? 

Oliwia i Maja: - Prawdziwa przyjaźń polega                         
na tym, aby szanować siebie nawzajem, pomagać w 
nauce, wspierać w trudnych sytuacjach, pocieszać, 
wspólnie spędzać czas. W przyjaźni można zawsze 
na sobie polegać.  

Gracjan i Kacper Ć.: - Trzeba sobie pomagać                       
w różnych problemach, nie wyzywać się, wspólnie 
spędzać czas. Można zawsze polegać na sobie                      
nawzajem.  

Mateusz i Michał: - Dobrzy koledzy pomagają 
sobie nawzajem, pocieszają się, wspólnie spędzają 
czas, mają wspólne hobby. 

- Jak powinniśmy odnosić się do innych ludzi? 

Milena: - Zawsze powinniśmy się odnosić                            
do innych z szacunkiem, kulturalnie, miło. Pamiętać 
o słowach: proszę, przepraszam, dziękuję; nigdy nie 
mówić brzydkich słów. Być uczciwym. 

Kyrylo: - Musimy być miłymi, dobrymi,                                
pomocnymi, fajnymi i pomagać sobie w lekcjach. 

Kacper S.: - Trzeba słuchać, gdy inni mówią.                      
Samemu o nikim nie mówić źle.  

Czasem zdarza nam się czuć złość, gdy ktoś 
nam dokuczy lub rozczaruje. Może ona                                  
sprawiać, że mówimy lub robimy rzeczy, których 
później żałujemy.  
 

- Jak radzić sobie z tym trudnym dla nas        
uczuciem? 

 

Mateusz: Złość to uczucie, które trudno nam 
kontrolować. Każdy z nas może mieć inny sposób 
na pokonanie złości. Niektórym pomaga wysiłek 
fizyczny, innym spotkanie z przyjaciółmi, jeszcze 
innym czytanie książek. Są też tacy, którzy muszą 
brać leki, aby opanować złość.  

Ja, gdy się zdenerwuję, szukam miejsca, gdzie 
mogę być sam i oddycham głęboko. Zastanawiam 
się nad tym, co mnie tak zdenerwowało i czy          
można było tego uniknąć. Jeżeli mam możliwość,              
to wychodzę na dwór. Zabawa z przyjaciółmi też 
bardzo mnie uspokaja. ▪ 

 

Pamiętaj! 
 Ty sam jesteś odpowiedzialny za swoje                       

zachowanie i emocje.  
 Kłótnię wygrywa ten, kto zachowuje                       

serdeczny uśmiech na twarzy. 
 Myśl pozytywnie, a ty i ludzie wokół                        

Ciebie będą szczęśliwsi. 
 „Przyjacielem jest ten, kto wie o tobie 

wszystko i nie przestaje cię kochać”.                            
(T. Fuler) ▪ 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 

Składamy życzenia wszystkim naszym Nauczycielom—i tym, którzy uczyli nas w klasach 1-3,                                    
i tym, którzy uczą nas dzisiaj.                                                                      

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!  

fot. M. Siedlecka 

▲ Chór pod kierunkiem p. Katarzyny Chojnackiej grał                   
na fletach. 

▲ Występ zespołu MOCA i piosenki uczniów podziwiała    
licznie zgromadzona publiczność. 

▲ Dziewczynki z klasy 6c zatańczyły balet. ▲ A chłopcy się o nie pobili. 

▲ Uczennice klasy 4b zagrały i zaśpiewały. ▲ A uczniowie klasy 5a recytowali wiersze.  

Koncert został przygotowany pod kierunkiem nauczycielek     
opiekujących się Samorządem Szkolnym: p. Iwony Różyckiej  

i p. Ireny Tekieniewskiej oraz p. Katarzyny Chojnackiej. ▪ 
fot. sp2blonie.edupage.org 
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KONKURS NA DZIEŃ NAUCZYCIELA 

fot. M. Siedlecka 

1 

„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt…”. (Jonasz Kofta)  

JEJ PORTRETJEJ PORTRETJEJ PORTRET   

Kto jest kim? Przedstawiamy Wam wykonane 
przez nas portrety wybranych nauczycielek.  

Dopasujcie zdjęcia i opis do podanych niżej 
imion i nazwisk naszych pań. 

Imiona i nazwiska nauczycielek 
(kolejność przypadkowa): 

A– p. Katarzyna Chojnacka 

B—p. Irena Tekieniewska 

C– p. dyr. Aldona Cyranowicz 

D—p. Małgorzata Bogucka 

E—p. Mariola Siedlecka 

F—p. Agnieszka Zielińska 

G—p. Ewa Bujak 

1 2 3 

4 5 

6 

Portrety nr 1-3,5-6 wykonała J. Paradowska (4a); portret nr 4: A. Tomaszewska (5f). Opis: P. Siedlecki (4a). 

7. Ma ciemne włosy i brązowe oczy. Najczęściej                       
ubiera się na sportowo. Jej ulubione kolory to żółty                     
i zielony. Ma dużo zainteresowań. Najbardziej lubi 
czytać, pisać, fotografować, chodzić po górach oraz 
poznawać ciekawe miejsca i ludzi. ▪ 

Odpowiedzi przekazujcie na podpisanych kartkach                   
do pań bibliotekarek do 30 listopada 2015 r. 
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NASZE SPOTKANIA 

MOJA SZKOŁA GDZIEŚ INDZIEJMOJA SZKOŁA GDZIEŚ INDZIEJ  

W poprzednim numerze pisaliśmy na temat 
naszej szkoły. A jak wyglądają szkoły za granicą? 

O ukraińskiej i kanadyjskiej szkole opowiedzą 
nam Oksana i Vanessa—nowe uczennice SP2. 

 

Redakcja: - Jak wyglądały Wasze szkoły? 
 

Oksana: - Moja szkoła w Mariupolu, na Ukrainie, 
była duża. Poszłam do niej, gdy miałam 6 lat. Do 
szkoły się chodziło od pierwszej do jedenastej klasy. 
Chodziłam do niej dwa i pół roku, bo w lutym tego 
roku przyjechałam do Polski. W mojej klasie było 23 
dzieci. 
 

Vanessa: - Moja szkoła w Toronto, w Kanadzie, też 
była duża. Gdy do niej poszłam, miałam 5 lat. Do 
szkoły się chodziło od pierwszej do dziesiątej klasy, 
czyli mogłam ją ukończyć, mając 15 lat. Pierwsza                      
i druga klasa to było takie przedszkole.  Chodziłam 
do tej szkoły trzy lata i dwa miesiące. W mojej klasie 
było 22 dzieci.  
 

Redakcja: - Jakich przedmiotów uczyłyście się                       
w Waszych szkołach? 
 

Oksana: - Uczyłam się języków: rosyjskiego, ukraiń-
skiego i angielskiego, oczywiście też matematyki,       
przyrody, rysowania, gimnastyki i informatyki.                
Były zadawane prace domowe. 
 

Vanessa: - Ja uczyłam się języka angielskiego                       
w wersji amerykańskiej i francuskiego, matematyki, 
przyrody, gimnastyki, plastyki i muzyki. Nie było 
informatyki. Też miałam zadawane prace domowe. 
 

Redakcja: - A jakie były te prace domowe? 
 

Vanessa: - Najczęściej były z matematyki. Często 
mieliśmy też coś do przeczytania lub przepisania 
pięć razy. 
 

Redakcja: - Jakie oceny mogłyście dostać?  
 

Oksana: - U mnie najgorsza była jedynka i dwójka, 
a najlepsza dwunastka. Uczyłam się bardzo                    
dobrze. Miałam same jedenastki i dwunastki. Było 
można dostać ocenę z plusem albo z minusem,                          
tak jak i tutaj w Polsce. 
 

Vanessa: - U mnie było można dostać oceny                           
od jedynki do piątki. Ja dostawałam same piątki                      
i czwórki. 
 

Redakcja: - Czy chodziłyście na jakieś zajęcia                      
dodatkowe? 

 

Oksana: - Nie chodziłam na zajęcia pozalekcyjne. 
 

Vanessa: - Ja miałam chodzić na zajęcia języka 
polskiego w mojej szkole, ale zapisy były tuż 
przed moim wyjazdem do Polski i nic z tego nie 
wyszło.  
 

Redakcja: - Co lubiłyście robić w czasie wolnym? 
 

Oksana: - W szkole bardzo lubiłam gimnastykę. 
Po lekcjach lubiłam chodzić do parku. Były tam 
sztuczne dinozaury. Chodziłam też na plażę,                       
bo Mariupol, w którym mieszkałam, leży nad 
morzem. Lubiłam podziwiać widoki. 
 

Vanessa: - Ja też lubiłam chodzić do parku.                       
Bardzo blisko miałam do jeziora. Było ono 
ogromne, tak że nie było widać drugiego brzegu. 
Niestety nie można było się w nim kąpać, choć 
woda wyglądała na czystą. Chodziłam więc                  
na plażę karmić kaczki. 
 

Redakcja: - Mieliście jakieś wycieczki, konkursy? 
 

Oksana: - Nie mieliśmy wycieczek.                                         
Były konkursy tańca i śpiewu. 
 

Vanessa: - W naszym programie miała być jazda 
konna, ale wyjechałam i nie zdążyłam się na nią 
zapisać. Była wycieczka, na której oglądaliśmy, 
jak się robi syrop klonowy w naturalny sposób,                      
z soku klonowego. Wytwarza się go tylko                                  
w Kanadzie i USA. Często były też przedstawie-
nia teatralne. Mieliśmy dużo wycieczek, ale ich 
nie pamiętam. ► 

Czy w każdej szkole trzeba się uczyć? 

▲ Oksana i Vanessa dobrze czują się w naszej szkole. 
Coraz lepiej mówią, piszą i czytają po polsku. 

fo
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NASZE SPOTKANIA 

►Redakcja: - Ilu nauczycieli Was uczyło?  
 

Oksana: - Mnie wszystkich przedmiotów,                                 
z wyjątkiem gimnastyki, uczyła pani Ludmi-
ła. Gimnastykę miałam z panem. 
 

Vanessa: - Wszystkich przedmiotów uczyła 
mnie jedna pani. Była też druga, która zajmo-
wała się chłopcem niepełnosprawnym. Tylko 
on w nagrodę za zrobienie lekcji mógł zagrać 
na komputerze. Moja pani miała na imię 
Aleksandra, a na nazwisko Dżakira. Mama 
mojej pani także uczyła w tej szkole. Nauczy-
cieli u nas nazywało się po nazwisku.                     
Mówiliśmy na nią: Miss Dżakira. Druga pani 
to  była: Miss Star. 
 

Redakcja: - Czy jeszcze chcecie powiedzieć 
coś o Waszych szkołach? 
 

Oksana: - To już wszystko. 
 

Vanessa: - Ja jeszcze powiem, że u nas nie 
pisało się pisanymi literami od początku,                      
ale dopiero od czwartej lub piątej klasy. 
Uczyłam się pisać tylko drukowanymi. 
 

Redakcja: - Bardzo Wam dziękujemy                        
za rozmowę. 

 

Wywiad opracowała Karolina Siedlecka (G1). 

▲ Toronto leży w Kanadzie nad jeziorem Ontario. 

fot.  wikimedia.org; aut. Wladyslaw (CC BY-SA 3.0) 

Mariupol to ukraińskie miasto nad Morzem Azowskim. 
► 

Do grona uczniów naszej szkoły zostali także przyjęci uczniowie klas pierwszych. Witajcie! 

ŚLUBUJEMY!ŚLUBUJEMY!ŚLUBUJEMY!   

 ▲►W dniu 14 października sześcio– i siedmioletni                    
uczniowie klas pierwszych ślubowali, że będą bardzo               
dobrze się uczyć i zachowywać. ▪ 

fot. www.sp2blonie.edupage.org 

fot. www.sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

Nasi piąto– i szóstoklasiści wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej przez Gimnazjum nr 1. 

KOCHAM BŁONIE!KOCHAM BŁONIE!KOCHAM BŁONIE!   

9 października Gimnazjum nr 1 zorganizowa-
ło, jak co roku, rajd dla uczniów szkół podsta-
wowych. Brały w nim udział klasy piąte i szóste                    
ze Szkoły nr 1, 2 oraz z Bieniewic.  

Rajd odbywał się na terenie Błonia. Klasy                        
rywalizowały między sobą przez dwie godziny. 
W różnych miejscach były punkty, czyli zadania 
do wykonania. Liczyła się liczba wykonanych              
zadań oraz poprawność.  

Pierwsze miejsce wśród klas szóstych zajęła 
klasa 6a, natomiast klasa 6e zdobyła miejsce                           
trzecie. Klasa 5c otrzymała wyróżnienie.  

 Nagrodą za pierwsze miejsce było pójście                      
do kina w Centrum Kultury oraz talon na pizzę. 
Na pewno rajd podobał się też innym klasom                            
i każda świetnie się bawiła. Czwarto- i piątoklasi-
ści czekają już na przyszły rok! 

                                                                                            
            Dominika Wałęka (6a) 

Klasa 5a Klasa 5b 

Klasa 6a Klasa 6d 

Klasa 5c 

fot. Wojciech Hrydzewicz                          źródło: https://gim1blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

W czasie Maksymiliady w Gimnazjum nr 2 odbyła się żywa lekcja biologii na temat węży                                                                                  
prowadzona przez Agencję „Klaps Art” z Krakowa.  

WĘŻE ŚWIĘTEGO MAKSYMILANAWĘŻE ŚWIĘTEGO MAKSYMILANA  

fot. M. Siedlecka 

▲ Okazuje się, że węże są ciepłe w dotyku (co sprawdziła 
Gabrysia). Temperatura ich ciała zależna jest od tempera-
tury otoczenia. 

▲ Opiekunka węży zaprezentowała trzy gatunki tych                      
zwierząt. Opowiedziała o ich hodowli, życiu i zwyczajach. 
Dzieci mogły je dotknąć i pogłaskać. 

▲ Czy ten wąż może urosnąć? Jego długość może sięgać nawet 
kilku metrów, o czym należy pamiętać, kupując go do domu. 

▲ Pytony tygrysie zamieszkują lasy tropikalne. Czy pojawią 
się jeszcze raz w Błoniu? ▪                              fot. Mariola  Siedlecka 

▲ Węże zrzucają naskórek, kiedy rosną. Jest to tzw.                           
wylinka. 

▲ Węże żywią się małymi zwierzętami, w tym jaszczurka-
mi, ptakami, jajami, rybami, ślimakami lub owadami.  
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fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

„Kto się chętnie, pilnie uczy, temu nędza nie dokuczy”. Przysłowie polskie 

TEATR „OD KUCHNI”TEATR „OD KUCHNI”TEATR „OD KUCHNI”   

W dniu 16 października wybrałem się z moją 
klasą do Centrum Kultury w Błoniu na przedsta-
wienie pt. „Teatralne ABC”, wystawiane przez 
Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.  

Sztuka opowiadała historię pewnego chłopca, 
który tak ja, był widzem w teatrze. Podczas                     
spektaklu bardzo niegrzecznie się zachowywał, 
przeszkadzał aktorom na scenie i dzieciom na              
widowni, nie zwracał uwagi na wszelkie prośby                      
i uwagi. Po pewnym czasie chłopiec został ukara-
ny i zatrzymany na scenie, gdzie na „własnej                       
skórze” przekonał się, jaką  pracę wykonują                       
aktorzy, ile wkładają w to serca.  

Chłopiec poznał różne rodzaje i formy sztuki, 
takie jak teatr lalek, teatr cieni oraz grę aktorów, 
ale przede wszystkim zrozumiał swoje złe zacho-
wanie, stał się grzeczny i posłuszny. 

Przedstawienie bardzo mi się podobało, dużo 
się w nim działo, czasami było dziwne i zaskaku-
jące. W trakcie oglądania dowiedziałem się, na 
czym polega praca dublera, co robi reżyser, co to 
jest gest i mimika oraz jak powstaje sztuka.  

Poprzez obejrzaną historię urwisa, wiem,                        
jak należy zachowywać się w teatrze—kulturalnie 
i cicho, nie przeszkadzając aktorom. Czy sztuka 
nam się podoba, czy nie, oglądamy ją grzecznie 
do końca, szanując przy tym ciężką pracę i zaan-
gażowanie aktorów i całej ekipy. 

 

Bartosz Leszko (4c) 
 

Fragmenty innych wypowiedzi: 
 

Paulina Nowicka, 4c: - Najbardziej podobała 
mi się postać chłopca z trzeciej klasy, który prze-
niósł się w czasie do roku 1885. Bardzo śmieszyło 
mnie to, jak opowiadał on o dzisiejszych wynalaz-
kach, a nikt z pozostałych bohaterów go nie rozu-
miał. Ciekawa była też jego przemiana—z chłopca 
nie lubiącego teatru stał osobą pomagającą innym, 
kochającą i szanującą teatr. 

 

Michał Firsiuk, 4c: - Polecam gorąco ten spek-
takl, ponieważ w sposób ciekawy i z olbrzymią 
dawką humoru potrafi nauczyć nas różnych form 
teatralnych. Obce mi do tej pory pojęcia związane 
ze sztuką, teatrem i sceną stają się mi bliższe.                  
Jednym zdaniem fajnie i ciekawie spędzony czas. 

 

Reżyserem spektaklu była Marzena Kucmer-
Kołeńska. Udział wzięli: Dorota Rogowska, Maciej 
Gisman, Dariusz Lemieszek i Kamil Gałuszka. 

Mateusz Kobierecki, 4c: - Ten spektakl mi się                      
podobał, na długo zapamiętam jego treść oraz                   
płynące z niej pouczenie. 
 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TEATRZE? 
 

- włóż odświętne ubranie—do teatru nie wypada 
iść w dresie; 
- w kasie teatru kupujesz bilet; 
- wierzchnie ubranie zostawiasz w szatni,                               
w zamian dostajesz numerek; 
- możesz kupić program teatralny, czyli małą,      
cienką książeczkę—dowiesz się z niej o spektaklu                       
i o ludziach, którzy go stworzyli; 
- siadasz na widowni w wyznaczonym miejscu—
na bilecie masz numer fotela; 
- dzwonek oznajmia początek przedstawienia; 
- w czasie spektaklu nie wstawaj, nie hałasuj,                         
nie jedz i nie pij; 
- w przerwie możesz porozmawiać w teatralnym 
foyer [czytaj: fułaje], zjeść i napić się w bufecie, 
skorzystać z toalety; 
- po przerwie zajmujesz swoje miejsce; 
- po zakończonym przedstawieniu bijesz brawo—
w ten sposób dziękujesz artystom za ich trud; 
- następnego dnia możesz przeczytać w gazecie      
lub sam napisać recenzję spektaklu, czyli tekst,                    
w którym autor wyraża swoją opinię o tym                        
przedstawieniu. ▪ 

źródło: Internet  
 

Jeżeli oglądaliście spektakle teatralne, filmy                                    
lub czytaliście ciekawe książki, zapraszamy                                     
do przesłania nam ich recenzji.  

Kontakt: diamir72@o2.pl 

www. narodowyteatredukacji.pl 



15 

NASZE WYPRAWY 

Rzeka Świder, będąca prawym dopływem Wisły, przepływa przez Niziny:                               
Środkowomazowiecką i Południowopodlaską.   

6 października 2015 roku byliśmy wraz z kole-
gami z klasy 5d na wycieczce w Obserwatorium 
Geofizycznym w Świdrze. Pani instruktorka                       
opowiadała nam o aparatach do pomiaru tempera-
tury. Jeden mierzył najwyższą temperaturę w dzień, 
a drugi najniższą temperaturę w nocy.  Widzieliśmy 
również deszczomierz, który mierzy np. ile spadło 
deszczu w nocy.   

Potem poszliśmy na wystawę o badaniach                    
polarnych prowadzonych przez naukowców                             
w stacji polarnej. Pan przewodnik mówił, że latem 
na biegunie północnym lodowce topnieją. Gdy                     
topnieje lodowiec, to powstają w nim małe szczeli-
ny, z których wypływa woda. Szczeliny się powięk-
szają i powstają z nich rzeki z topniejącą wodą.                     
W zimę pada tam śnieg i lodowców znowu                           
przybywa. 

Przydały się nam również kalosze, bo chodzili-
śmy w nich w rzece. To rzeka Świder - wpada ona 
do Wisły. Rzeka jest bardzo zanieczyszczana przez 
ludzi. My znaleźliśmy oponę, ale pan przewodnik 
powiedział, że kiedyś można było znaleźć w niej 
nawet samochód. 

Wycieczka była ciekawa i dowiedzieliśmy się 
wiele ciekawych informacji. 

 

Mateusz Musiejewski (5c) 
 

Pani dyr. A. Cyranowicz:  

Obserwacje bezpośrednie i zajęcia w terenie są 
jedną z najciekawszych i najefektywniejszych form                       
i metod pracy z uczniami. Mając to na względzie, 
dołączyliśmy do projektu Eduscience. Projekt ten 
przeznaczony jest dla uczniów oraz nauczycieli                          
i ułatwia realizację przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych oraz naukę języka angielskiego na 
wszystkich etapach edukacyjnych. Szkoła po przy-
stąpieniu do projektu może korzystać z nowocze-
snej platformy e-learningowej zawierającej około 15 
tysięcy zasobów dydaktycznych, materiały interak-
tywne oraz gry. Na platformie tej udostępniane są 
również transmisje lekcji on-line, prowadzonych 
przez naukowców w kilku ośrodkach naukowych 
PAN w Polsce i w Stacji Polarnej na Spitsbergenie. 
Możemy też uczestniczyć w warsztatach przepro-
wadzonych z wykorzystaniem zaplecza naukowego 
instytucji biorących udział w Projekcie. ▪ 

W DOLINIE RZEKI ŚWIDERW DOLINIE RZEKI ŚWIDERW DOLINIE RZEKI ŚWIDER   

▲ Oglądaliśmy przyrządy do obserwacji pogody. 

▲ Latem na biegunie północnym topnieją lodowce. 

17 listopada w wycieczce wezmą udział kolejne 
klasy: 4b i 4c.  

▲ Przydały nam się również kalosze, bo chodzili-
śmy w nich po rzece.   fot. Małgorzata Czarnecka—Jaśkiewicz 
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ZABAWY NASZYCH RODZICÓW,ZABAWY NASZYCH RODZICÓW,ZABAWY NASZYCH RODZICÓW,   
GDY JESZCZE BYLI DZIEĆMI...GDY JESZCZE BYLI DZIEĆMI...GDY JESZCZE BYLI DZIEĆMI...   

Niedawno przeprowadziłem wywiad                           
ze swoim tatą. 

 

- Tato, jaką grę szczególnie wspominasz                      
z dzieciństwa i ze swojej szkoły? 

 

- Wiele było takich gier, ale najbardziej                        
emocjonujące były wyścigi, czyli tak zwana gra                         
w kapsle.  

 

- A na czym na gra polegała? 
 

- Każdy z nas posiadał kapsel z namalowaną 
flagą ulubionego kraju lub z nazwiskiem ulubio-
nego kolarza. Pstrykając palcami w kapsel, toczy-
liśmy wielogodzinne wyścigi na różnych trasach. 

 

- A co to znaczy „na różnych trasach”? 
 

- Wyglądało to tak, że wymyślaliśmy                           
najbardziej kombinacyjne, trochę po chodniku, 
pod górę, pomiędzy patykami, tak żeby było                       
dużo przeszkód lub zakrętów, które trzeba                       
pokonać albo przeskoczyć.  

 

- Wygrywałeś? 
 

- Różnie bywało, ale im więcej trenowaliśmy, 
to tym więcej wyścigów udawało się mi wygrać. 

 

- Kim najczęściej byłeś? 
 

- Oczywiście, zawsze chciałem być Polską, tak 
jak większość kolegów, i wtedy losowaliśmy.    
Jeżeli nie udało mi się zostać Polską, to najczęściej 
chciałem się ścigać jako Włochy albo bywałem 
moim ulubionym wtedy kolarzem, który nazywał 
się Lech Piasecki.  

 

- A pokażesz mi, jak w to się gra? 
 

- Oczywiście, jak tylko będzie słonecznie                        
i sucho na dworze.   

 

- Dziękuję Ci, tato. 
 

Ze swoim tatą rozmawiał Łukasz Mulawa (4c). 

Bawmy się! 

▲ Gry planszowe to miłe spędzanie czasu razem. Są sposo-
bem na lepsze wzajemne poznanie się, naukę oraz rozwijanie 
wyobraźni.  

Mój tata w dzieciństwie bawił się w pikuty.             
Rysował duże koło na ziemi, dzielił pole w środku 
na tyle części, ilu było graczy. Rzucał nożem w pole 
sąsiada, tak aby się wbił. Dzielił je tak, jak pokazuje 
ostrze noża. Przeciwnik pozostawał w grze dotąd, 
dopóki był w stanie stać na swoim polu. Wygrywał 
ten, kto miał największe pole. 

Jakub Przygoda (4c) 

KAPSLE KAPSLE KAPSLE    

PIKUTY PIKUTY PIKUTY    

► 

▲ Rysowanie kredą po asfalcie jest ciekawą,                                  
kreatywną zabawą zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczy-
nek. 

R
y

s. P
. S

ied
leck

i 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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fot. M. Siedlecka 

Moja mama razem ze swoimi koleżankami                   
robiła przezrocza.  

Dziewczynki tworzyły mały dołek w ziemi,                   
w którym układały kwiaty, liście, koraliki i inne 
drobne ozdoby. Następnie przykrywały to kawał-
kiem szkła i zasypywały ziemią.  

Wspólne wykonanie przezrocza przez koleżan-
ki oznaczało, że są one sobie bliskie i mają                             
do siebie zaufanie. Ważne było, aby widoczku            
nie odkrył nikt postronny i nie zniszczył.  

 

Piotrek Siedlecki (4a) 

WIDOCZEKWIDOCZEKWIDOCZEK   

PODCHODY PODCHODY PODCHODY    

fot. Tomasz Steifer (CC BY—SA 2.5) 

 

W czasie przeprowadzonego z moją mamą                     
wywiadu dowiedziałem się, że jej ulubioną                          
zabawą w dzieciństwie były podchody. 

To zabawa, w  której uczestniczą dwie grupy. 
Zadanie pierwszej grupy polegało na szybkiej 
ucieczce z miejsca zbiórki i schowaniu się                            
oraz zostawianie za sobą strzałek lub liścików. 

Natomiast druga grupa po odczekaniu jednej 
minuty zaczynała szukać dzieci z pierwszej grupy. 
Grupa ukrywająca się wygrywała wtedy, gdy nie 
została odnaleziona lub zameldowała się                                 
w miejscu zbiórki. 

Jeśli ktoś z grupy poszukującej odnalazł miejsce 
ukrycia, musiał szybko zameldować ten fakt                          
w miejscu zbiórki i w ten sposób zapewniał                      
zwycięstwo swojej grupie. 

Filip Pasławski (4c) 

OBALANIE CEGŁY OBALANIE CEGŁY OBALANIE CEGŁY    

Pewnego dnia zapytałem mamę: 
 

- Mamo, jaka była Twoja ulubiona zabawa                  
w dzieciństwie? 

 

- Moja ulubiona zabawa nazywała się 
„obalanie cegły”.  

 

- Jakie były jej zasady? 
 

- Zasady były podobne do zabawy w chowane-
go. Dobrze było, gdy w grze uczestniczyło pięć 
lub więcej osób. Podczas wyliczanki, na przykład 
„ene, due, rabe…” wybierano osobę, która będzie 
szukała pozostałych uczestników zabawy. Osoba 
ta ustawiała pięć cegieł w słupku, następnie                  
stawała obok nich, zamykała oczy i liczyła do 20. 
Pozostali uczestnicy zabawy musieli się w tym 
czasie schować. Wygrywał ten, który jako                              
pierwszy dobiegł niezauważony do cegieł                                
i je przewrócił. 

 

- A co z resztą uczestników? 
 

- Szukający układał cegły i musiał nadal zna-
leźć pozostałych graczy. Gdy znalazł wszystkich, 
wybierano nowego szukającego i zabawa                          
zaczynała się od nowa.  

 

- Gdzie najczęściej się chowaliście? 
 

- Najlepszym miejscem do zabawy był ogród 
sąsiadów. Było tam dużo drzew i maszyn            
rolniczych, które służyły nam jako kryjówki. 

 

- Ciekawa była to zabawa. 
 

- Ciekawa, zabawna, ale i trudna, bo trzeba      
było poszukać  wszystkich uczestników i jedno-
cześnie pilnować cegły. Mimo to bardzo ją lubili-
śmy i często się w nią bawiliśmy. 

 

Ze swoją mamą rozmawiał Mateusz Kobierecki (4c). 

W JAKIE JESZCZE ZABAWY NAJCZĘŚCIEJ 
BAWILI SIĘ NASI RODZICE? 

Podajemy nazwy niektórych z nich: 
 ciuciubabka, 
 dwa ognie, zwana również „zbijakiem”, 
 gra w kapcia, 
 gra w kolory, 
 gra w gumę, 
 inteligencja, zwana też grą w „państwa—

miasta”, 
 klasy lub chłopek, 
 komórki do wynajęcia, 
 kropki, 
 król skoczków, 
 okręty, 
 piekło—niebo, 
 trzepak, 
 zabawa w chowanego. W numerze listopadowym opiszemy zasady                                  

kolejnych zabaw.  
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JAK SIĘ UCZYĆ?JAK SIĘ UCZYĆ?  

MOJE ZASADY                                                               
EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ: 

1. Muszę być wyspany i wypoczęty. 

2. Robię porządek w miejscu pracy. 

3. Wietrzę miejsce, w którym będę się uczył. 

4. Planuję, czego muszę się nauczyć. Zaczynam                     
od rzeczy trudniejszych, łatwe zostawiam                                
na koniec. 

5. Czytam zagadnienia, powtarzam na głos. 

6. Rozpisuję działania, robię notatki – ułatwia mi to                
zapamiętywanie trudniejszych zagadnień. 

7. Nie uczę się tylko na pamięć. Próbuję zrozumieć, 
czego się uczę. 

8.  Gdy poczuję się zmęczony nauką, robię przerwę. 
Parę przysiadów i świeże powietrze dobrze mi robi. 
Nigdy nie włączam komputera ani telewizora. 

9. Uczę się systematycznie. Przypominam sobie                 
powtórzony materiał nawet po „zaliczeniu”. 

10. Nie poddaję się! 
Mateusz Kobierecki (4c) 

 

NOWOCZESNE, AKTYWNE SPOSOBY  
SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ: 

1. Uporządkuj biurko—niech Cię nic nie rozprasza. 

2. Napij się niegazowanej wody mineralnej, przygo-
tuj niezbędne przybory, zrób trzy głębokie oddechy, 
rozciągnij szyję i kark—to energetyzuje mózg i ciało 
na około 40 minut.  

3. Wyłącz telefon komórkowy. Poproś domowni-
ków, aby Ci nikt nie przeszkadzał.  

4. Przeglądaj całość tekstu, który masz zapamiętać. 
Ustal cele nauki: co dokładnie chcesz wiedzieć, jaki 
problem chcesz rozwiązać? 

5. Kiedy czas na przerwę: łyk wody, kilka                              
głębokich oddechów, trochę ruchu (świetne jest 
żonglowanie piłeczkami). 

6. Czytaj tekst; pomagaj sobie, przesuwając szybko 
palcem po tekście (dotyk poprawia koncentrację). 
Twórz notatkę—najlepiej w postaci kolorowej mapy  
myśli (na kolorowych rozgałęzieniach notuj najważ-
niejsze słowa kluczowe i informacje).  

▲ Czy znacie jeszcze inne zasady efektywnego uczenia 
się? Jaki błąd jest widoczny na tym zdjęciu? 

Każdą potrzebę wyszukania informacji w Inter-
necie notuj na mapie i odkładaj na później. 

7. Co 10 minut nawadniaj się wodą, a co 30 minut 
zrób mocną przerwę na masaż karku i rozciąga-
nie ramion. Wysiłek fizyczny poprawia pamięć                    
i koncentrację. 

Piotrek Siedlecki (4a) 

(tekst na podstawie filmu „Jak się uczyć szybko,                  
bez stresu i zmęczenia?”) 

fot. Mariola Siedlecka 

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Seneka Młodszy  

▲ Przykład kolorowej mapy myśli. Czy już wiecie,                          
dlaczego rodzice naszego wybitnego poety nadali mu imię 
Adam? (fot. www.szybkieczytanie.tcz.pl) 

Zasady tworzenia map myśli możecie znaleźć                            
w internecie: pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_myśli 

Czekamy na Wasze kolorowe mapy myśli.                                  
Przesyłajcie je do nas: diamir72@o2.pl                                          
Najciekawsze opublikujemy.   
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KTO TU ZOSTAWIŁ ŚMIECI?KTO TU ZOSTAWIŁ ŚMIECI?  

 

2.  Staraj się ograniczać ilość śmieci—m.in.         
unikaj  jednorazowych i opakowanych w wiele 
warstw plastiku. 

3.  Na każdą wycieczkę za miasto weź                              
dodatkową siatkę na śmieci. 

4. Jeżeli zobaczysz „dzikie wysypisko”,                       
poinformuj o tym urzędników w gminie. 

 

Karolina Siedlecka (G1) 

To od nas zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. 

4. Szef Marthy’ego ukazuje się mu na zupełnie  
płaskim telewizorze. Czyżby scenarzyści                         
przewidzieli Skype’a? 

5. Podczas tej rozmowy wyświetlają się informa-
cje o jego wieku, rodzinie, zainteresowaniach.                   
To jak przepowiednia mediów społecznościo-

wych. 

6. Gry sterowane myślami też już istnieją, nawet 
w SP2. Ci, którzy brali udział w treningach EEG 
Biofeedback dobrze o tym wiedzą. 

Karolina Siedlecka (G1) 

 Jakie jeszcze inne futurystyczne wynalazki                            
z „Powrotu do przyszłości 2” już istnieją?                      
 Jakie „wizjonerskie” wynalazki znajdują się                      
w książkach Stanisława Lema—polskiego pisarza, 
którego dzieła zostały przetłumaczone na 42 języki? 
Piszcie: diamir72@o2.pl 

Niestety, nie wszyscy mieszkańcy naszego               
miasta dbają o porządek, o czym świadczą takie 
miejsca jak to. 

fot. Mateusz Kobierecki 

Czy wiecie, co zrobić, aby problem śmieci                              
nie dotyczył naszej miejscowości? Jak sprawić,                    
aby zakątek świata, w którym przebywamy,                         
był czystszy? 

1. Tak jak Mateusz (widoczny na zdjęciu),            
segreguj śmieci, wrzucając je do odpowiednich 
pojemników. 

fot. Udostępnienie M. Kobierecki 

Zdjęcia Mateusza zostały wysłane na konkurs                     
ekologiczny ODPAKOWANI.PL 

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCIPOWRÓT DO PRZYSZŁOŚCIPOWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI   

Marthy McFly—słynny bohater filmu „Powrót 
do przyszłości 2”, wyprodukowanego w 1989   
roku,  przenosi się w przyszłość do 21 paździer-
nika 2015 roku. Sprawdziliśmy, ile z tego,                          
co twórcy pokazali, stało się częścią naszej                       
codzienności. Jak się okazuje, kilka wynalazków 
powstało dzięki filmowi!  

1. Lewitująca deskorolka, utworzona przez                        
kalifornijską firmę, trafiła do sprzedaży w USA        
21 października b.r. Działa na zasadzie lewitacji 
magnetycznej.  

2. Samosznurujące się buty, w których ukryta 
jest bateria, również wykonała jedna z amerykań-
skich firm. 

3. Gogle z kolorowymi diodami także już                      
istnieją naprawdę.   
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Przeżyjmy super przygodę z Marchewką! 

LATO 2008  

fot. Krystyna Sierakowska 

fot. Mariola Siedlecka 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka (5f). 



MĄDREJ GŁOWIE... 

Książka jest dobra na wszystko. 

Rozwiąż łamigłówkę.  Odczytaj hasło. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
Rozwiązania łamigłówki z poprzedniego numeru:  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W ŚWIECIE LITERACKIEJ MAGIIW ŚWIECIE LITERACKIEJ MAGII  

1. Główny bohater powieści J. K. Rowling. 
2. Przyjaciółka Harry’ego i Rona. 
3. Pająk nielegalnie hodowany przez Hagrida. 
4. Hedwiga. 
5. Był nauczycielem opieki nad magicznymi stworzeniami. 
6. Ojciec chrzestny Harry’ego Pottera. 
7. Najpopularniejszy środek lokomocji w powieści o Harrym.  

          1      

2             
    3           

      4           

        5       

      6        

    7           

       1  ż e  g  l  a  r s  t  w  o  

 2 z  ę  b  y                   

       3  j a  b ł k  o         

   4  o  c  z y                 

       5  d r  z  e  w  o         

   6  m  a  r  c  h  e  w  k a       

     7  r  o w  e  r             

       8  w  f                 

     9  w  o  d  a               

Opracowały: Janka Paradowska i Ula Jagodzińska (4a) 

Rozwiązania łamigłówki wraz z hasłem przekazujcie do pań bibliotekarek lub przesyłajcie                       
na adres redakcji: diamir72@o2.pl do dnia 30 listopada 2015 r. 

Przesyłajcie do nas utworzone przez Was łamigłówki na temat innych znanych książek.  
Kontakt: diamir72@o2.pl 
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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:    

   

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.  
Eleanore Roosvelt 

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,                        
Dominika Wałęka 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. 

Podajcie imię i nazwisko, widocznego                           
na zdjęciu, bohatera książek „Harry Potter i…”. 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres  mai lowy:  diamir72@o2.pl                                           
do 30 listopada 2015 roku. 

 

Podajemy rozwiązanie wrześniowej zagadki                     
fotograficznej. Miejsce przedstawione na zdjęciu 
to park przy cmentarzu w Błoniu. ▪ fot. wikipedia.org.pl (CC) 

fot. Mariola Siedlecka  


