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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
 

Wakacje szybko się skończyły. Większość              
koleżanek i kolegów z mojej klasy była nad                      
morzem, niektórzy w górach, a szczęśliwcy na 
wczasach za granicą.  

Podobało nam się na wakacjach, ale też miło 
znów zobaczyć swoich szkolnych przyjaciół                          
i spotkać ulubionych nauczycieli.  

Powitaliśmy w tym roku szkolnym aż siedem 
klas pierwszych: a, b, c, d, e, f, g! 

Cały zespół redakcyjny życzy wszystkim        
Uczniom, aby lekcje wydawały się tak krótkie jak 
przerwy, żeby nauczyciele przymykali oko na 
nasze niedociągnięcia, aby nikomu nie zginęła 
więcej niż jedna para butów i żebyśmy nie zapo-
minali zeszytów więcej niż raz w tygodniu.  

Naszym Nauczycielom życzymy, żeby prze-
trwali z nami kolejny rok w dobrych humorach                     
i żeby nie używali brzydkich słów, pisząc                                        
w naszych zeszytach "brak pracy domowej"... 
 

                 Redaktorka naczelna: 
 

                            Marysia Wodnicka (5f) 

 

11 Morskie opowieści 

11 Na Pomorzu 

12 W drodze 

12 I tu, i tam… 

12 Mokre kajakowanie 

13 Wśród lwów 

13 Hej, Bieszczady! 

13 Od Tatr do Mazur 

14 W krainie zabaw 

14 W Zakopanem 

14 Z mućkami 

15 W Parku Safari 

15 Tam gdzieś daleko 

16 Poznaj naszą szkołę! 

17 Odpakowani.pl 

17 Dla poszukiwaczy przygód 

17 Prawa dziecka 

17 Król Maciuś I 

18 Przygody Super Marchewki—komiks 

19 Zdrowa szkoła—łamigłówka 

20 Zagadka fotograficzna 
Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Beni i bezpieczny powrót do szkoły                          
(fot. Aldona Cyranowicz) 
Zdjęcie po lewej stronie: Przy Muzeum Regionalnym                        
na wyspie Wolin (fot. Mariola Siedlecka) 

Zdjęcie po prawej stronie: W Parku Safari (fot. Marysia 

Wodnicka) 

▲ Tak witaliśmy szkołę 1 września 2015 roku. 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
  

3 Pomagajmy sobie wzajemnie 

5 Beni i bezpieczny powrót do szkoły 

6 Całkiem nieszkolne wakacje 

8 Moja wakacyjna przygoda 

8 Pychota!  

8 Dzikie Łabędzie 

8 No, pięknie! 

9 Wakacje w Chorwacji 

9 Wśród gajów oliwnych 

10 Na północ! 

10 W Tykocinie 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej 
życzymy wszystkim naszym Nauczycielom                             
i Pracownikom Szkoły spełnienia wszelkich marzeń, 
dużo radości z pracy i satysfakcji z tego, że stajemy 
się coraz lepszymi i mądrzejszymi ludźmi! 

Uczniowie 

fot. www.sp2blonie.edupage.org 
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NA DOBRY POCZĄTEK 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

Coś się zaczyna... 

POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIEPOMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE  

Rozmawiamy z Panią dyrektor—Aldoną                     
Cyranowicz. 

 

- Minęło pięć lat od kiedy Pani dyrektor                   
została dyrektorem szkoły. Co z tego okresu 
uważa Pani za swoje największe osiągnięcia? 

 

- Najbardziej cieszy mnie to, że w ciągu tych 
pięciu lat, we współpracy z nauczycielami                                
i Waszymi rodzicami, udało nam się zrobić 
wszystko, co sobie zaplanowaliśmy.  Tworzymy 
teraz nowy plan rozwoju szkoły na najbliższe pięć 
lat i Wy też możecie zgłaszać swoje propozycje                      
na temat tego, co chcielibyście, aby w szkole się 
wydarzyło. 

 

- Co działo się w naszej szkole podczas                         
wakacji, a jak spędziła je Pani dyrektor? 

 

- W naszej szkole bardzo dużo się działo,                      
bo były aż trzy turnusy półkolonii. Zaraz po roz-
poczęciu wakacji rozpoczął się pierwszy turnus. 
Uczestniczyła w nim bardzo duża grupa dzieci, 
prawie setka. Tydzień po jego zakończeniu rozpo-
czął się drugi turnus, w którym brało udział 48 
dzieci. Potem, znów po tygodniowej przerwie - 
trzeci, w którym uczestniczyło 45 osób. W szkole 
naszych półkolonistów rzadko widzieliśmy,                        
bo często jeździli na wycieczki. Jeżeli chodzi o 
mnie, to dużą część wakacji spędziłam w Błoniu, 
bo byłam kierownikiem półkolonii, nadzorowa-
łam też budowę placu przed budynkiem szkoły. 
Udało mi się jednak wraz z rodziną i psem wyje-
chać w okolice Augustowa. Była piękna pogoda                                
i często kąpaliśmy się w jeziorze. Ponieważ                          
niedaleko było do granicy, zwiedziliśmy również 
stolicę Litwy – Wilno. 

 

- Jakie Pani dyrektor ma plany na ten rok 
szkolny, marzenia, oczekiwania? 

 

- Na pewno w przyszłym roku w wakacje                       
będzie kończony remont łazienek. Na zewnątrz 
szkoły, na placu, pojawią się niespodzianki, które 
sprawią, że będziecie mogli jeszcze lepiej się                      
bawić. Chcemy też stworzyć tzw. zieloną klasę, 
ale nie „zieloną” ze względu na kolor ścian, tylko                            
dlatego, że będzie mieściła się na dworze,                             
w ogrodzie.  

Bardzo bym sobie także życzyła, żeby w tym 
roku nasi szóstoklasiści zdali wspaniale                            
sprawdzian końcowy i aby wszystkie dzieci zdały 
do następnej klasy.  

▲ W odnowionym gabinecie Pani dyrektor. 

▲ Nowy plac przed budynkiem szkoły zaprasza do zabawy. 

W tym roku mamy w szkole bardzo dużo 
uczniów, razem 662. Apeluję do wszystkich dzie-
ci, aby pamiętały, że w szkole jest dużo sześciolat-
ków i żebyście sobie wzajemnie pomagali, dbając 
o bezpieczeństwo – własne i innych osób. Jakiś 
czas temu były prowadzone tzw. aktywne                            
przerwy, czyli starsi uczniowie organizowali dla 
młodszych różne zabawy; liczę na to, że kolejne 
klasy będą organizować takie zabawy maluchom, 
na przykład raz lub dwa razy w tygodniu. 

 

- Mamy w szkole wielu nowych uczniów,             
którzy jeszcze Pani dyrektor dobrze nie poznali. 
Jakiego przedmiotu Pani uczy i którą klasę?                        
Jakie ma Pani pasje i zainteresowania? Co Pani 
najbardziej lubi robić w czasie wolnym? 

► 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Natalia Wiśniewska 
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NA DOBRY POCZĄTEK 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Nowa zatoczka dla autobusów szkolnych. 

▲ Jedna z wyremontowanych łazienek. Aż miło do niej 
wejść! 

► - Uczę języka polskiego, w tym roku tylko jed-
ną klasę – czwartą „a”. Lubię czytać książki, po-
dróżować, spacerować ze swoim psem, słuchać 
muzyki, chodzić do kina i do teatru. Mam dorosłe-
go syna, który studiuje w Warszawie informatykę. 

 

- Czy lubi Pani swoją pracę? Co jest w niej 
najtrudniejsze? 

 

- Bardzo lubię swoją pracę. Pierwszy raz oficjal-
nie powiedziałam, że będę nauczycielką, gdy                     
byłam w klasie czwartej albo piątej i moja pani 
nauczycielka zadała w pracy domowej pytanie: 
kim chciałbyś być? Ja napisałam długie wypracowa-
nie o tym, że chciałabym być nauczycielką i uczyć 
języka polskiego. Potem konsekwentnie do tego 
dążyłam. Pierwszą moją uczennicą była moja 
młodsza o ponad siedem lat siostra, którą sadza-
łam naprzeciwko siebie, dawałam jej książki                              
i uczyłam czytać i pisać. Najprzyjemniejsze w tej 
pracy jest to, że się pracuje z dziećmi, które są          
bardzo twórcze, mają wiele ciekawych, kreatyw-
nych pomysłów, które potrafią zrealizować,                        
jeśli tylko tego chcą i do tego konsekwentnie dążą; 
potrafią też inaczej myśleć niż dorośli. Największą 
trudnością jest ilość dokumentów, które                                
nauczyciel czy dyrektor musi wypełniać. 

 

- Czy to prawda, że aby zostać nauczycielem 
trzeba być bardzo dobrym, a nawet najlepszym 
uczniem? 

 

- Na pewno trzeba się dobrze uczyć, bo żeby 
potem uczyć innych, trzeba mieć dużo wiedzy, 
umiejętności i takie cechy charakteru jak:                               
cierpliwość, wyrozumiałość, sprawiedliwość                                   
i bycie konsekwentnym. 

 

Z Panią dyrektor Aldoną Cyranowicz rozmawiali: 
Marysia, Amelka, Oliwia, Paulina, Mateusz i Piotrek.  

▲ Przy sali gimnastycznej pojawiło się „źródełko”,                                      
a w automacie zdrowe smakołyki. ► 

fot. Natalia Wiśniewska 

fot. Natalia Wiśniewska 

fot. Natalia Wiśniewska 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Nasi uczniowie wzięli udział w pikniku w BNP PGŻ 
ARENA w Pruszkowie.  

fot. Mariola Siedlecka 

18 września nasi drugoklasiści wzięli udział w finale projektu Fundacji PKP „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”.  

BENI I BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY BENI I BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY BENI I BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY    

▲ Na powitanie dzieciom wyszedł sam Beni. Śmiechu                        
i radości było co nie miara.  

▲▼ Dzieci spędziły ponad 5 godzin w prawdziwej krainie 
zabawy, na trampolinach, zjeżdżalniach, torach przeszkód. 

▲ Otrzymały ogromny „bilet” z informacją o wygranej                      
w kwocie 5 000 złotych.  

▪ 

I co my teraz 
zrobimy                            
z tyloma                         
upominkami?... 
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NASZE WYPRAWY 

W czasie wakacji mogliśmy uczestniczyć w szkolnej akcji „Lato w mieście” w trzech turnusach.                                                                                     
Przedstawiamy wybrane atrakcje pierwszego z nich. 

CAŁKIEM NIESZKOLNE WAKACJE CAŁKIEM NIESZKOLNE WAKACJE   

fot. M. Siedlecka 

▲ W Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach                        
każdy mógł zostać królem. Tu: król Julian. 

▲ Napad na wóz policyjny był bardzo udany; nikt nie wrócił 
do domu w kajdankach. 

▲ Tak ciemno mogło być tylko w podziemiach Twierdzy                  
Modlin. 

▲ A tak wysoko na Wieży Tatarskiej! 

▲ W basenie w Pruszkowie z pewnością było mokro. Nikt nie 
skakał ani nie biegał, każdy cieszył się wodą. 

▲ W Powiatowej Stacji Ratownictwa do ratowania życia 
zgłosiło się wielu chętnych.                                                        ► 

Dzień 1 

UWAGA! 

AKCJA! 

Dzień 2 

Dzień 3 Dzień 3 

Dzień 4 Dzień 5 
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NASZE WYPRAWY 

fot. M. Siedlecka 

▲ Na Wystawie Pająków i Skorpionów w Warszawie.                 
Kto pierwszy znajdzie tu pająka?  

▲ Zwiedziliśmy magazyny firmy Polbita. Otrzymaliśmy tam 
miłe upominki, również takie, które czasem nam odlatywały. 

▲ Na Stadionie Narodowym. Chłopaki, zamiast siedzieć,                  
lepiej, abyście zagrali! 

▲ Tam pająk, tu pajęczyna. W parku linowym w Julinku 
łatwo było zostać Batmanem. 

▲ Po zwiedzeniu Belwederu chcieliśmy spotkać się                                      
z prezydentem. Niestety, nie było go w domu... 

▲ W McDonald’s w Błoniu zwiedziliśmy zaplecze                              
restauracji. Już sami umiemy zrobić frytki, hamburgery                          
i ciastka z jabłkiem. 

► 

Dzień 6 Dzień 7 

Dzień 7 Dzień 8 

Dzień 10 Dzień 9 

 W trzech turnusach półkolonii łącznie uczestniczyło 
180 uczniów w wieku od 6 do 15 lat oraz 15 wycho-
wawców. 

 Wypiliśmy mnóstwo litrów wody mineralnej,                      
zjedliśmy około 1800 drożdżówek, odbyliśmy                        
18 wycieczek autokarowych. I chcemy jeszcze!  

Opracował Piotrek Siedlecki (4a) 
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NASZE WYPRAWY 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

► 

„Przygoda jest w nas, a nie na zewnątrz”. Michał Choromański  

MOJA WAKACYJNA PRZYGODAMOJA WAKACYJNA PRZYGODAMOJA WAKACYJNA PRZYGODA   

PYCHOTA!PYCHOTA!PYCHOTA!   
 

W czasie wakacji byłam w Rucianych Nidach                   
i pojechałam do Parku Dzikich Zwierząt.  

Widziałam tam czarne bociany (jeden z nich 
miał zaledwie szesnaście tygodni), wilki, dziki, 
jelenie, kozy. Gdy podeszliśmy do osiołków,                    
najbardziej spodobał mi się ten, który miał zaled-
wie jeden tydzień. Zrobiłam sobie z nim kilka 
zdjęć, jak już skończyłam, on próbował mi zjeść 
buty. Pewnie dlatego, że były z diamencikami...  

Jeszcze przez długi czas będę wspominać moją 
wakacyjną przygodę. 

 
Katarzyna Chołuj (3b) 

Mniam, mniam… 
Lubię diamenciki! 

   NO, PIĘKNIE! 
 

W wakacje byłam na obozie tanecznym w Pięknej 
Górze.  

Pewnego słonecznego dnia zjeżdżałam na zjeż-
dżalni  i … upadłam prosto na brodę. Miałam dużą 
ranę, która bardzo bolała. Opiekunowie zawieźli 
mnie do szpitala w Giżycku. Pan doktor zrobił mi 
opatrunek. Jeszcze przez tydzień musiałam nosić     
plaster.      

Na pewno jeszcze długo będę wspominać moją 
wakacyjną przygodę... 

 

Aleksandra Wojciechowska (3b) 

DZIKIE ŁABĘDZIEDZIKIE ŁABĘDZIEDZIKIE ŁABĘDZIE   

W wakacje wyjechałam z mamą, tatą i moją 
siostrą Dominiką do Kołobrzegu. Kiedy była 
brzydka pogoda, pojechaliśmy do kina 
na ,,Minionki’’.  

Gdy wyszliśmy z seansu, świeciło już słońce                   
i mogliśmy pójść na molo. Potem spacerowali-
śmy plażą, ponieważ chcieliśmy iść na koncert. 
Po drodze karmiliśmy łabędzie bułką                                     
i w pewnym momencie jeden z nich ugryzł mnie 
w palec  - bardzo bolało. 
  Na koncercie było dużo ludzi, którzy tak jak 
my słuchali znanych piosenek. Do kwatery                          
wróciliśmy późno, byliśmy zmęczeni, ale bardzo 
zadowoleni z wakacyjnej przygody. 
 

Natalia Kruk (3b) 
▲ … i tak zaczyna się opowieść o księżniczce, która                  
ratuje swoich jedenastu braci spod czaru rzuconego przez złą 
królową.*  

Patrz, Franek!                      
Może to nasza siostra?.. 

* Kto nie zna jeszcze baśni H. Ch. Andersena pt. „Dzikie łabędzie”, to koniecznie musi przeczytać! 

Udostępnienie: K. Chołuj 

Udostępnienie: N. Kruk 

Udostępnienie: A. Wojciechowska 
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NASZE WYPRAWY 

fot. Mariola Siedlecka 

WAKACJE W CHORWACJIWAKACJE W CHORWACJIWAKACJE W CHORWACJI   

Tegoroczne wakacje były najlepszymi do tej 
pory. Razem z rodzicami pojechaliśmy                                 
do Chorwacji. Musieliśmy przejechać 1500 km 
przez pięć państw: Polskę, Czechy, Austrię,                      
Słowenię i Chorwację.  

Chorwacja leży nad Morzem Adriatyckim,                          
w którym woda latem ma 28 stopni Celsjusza, jest 
bardzo słona i ma turkusowy kolor. Spaliśmy na 
kempingu pod  namiotami, a do plaży, która była 
z kamieni, mieliśmy 200 metrów.  

Poznałam tam dzieci z Polski i Niemiec.                         
Najbardziej zaprzyjaźniłam się z dziewczynkami 
o imieniu Klementyna i Paulina, które mieszkały 
w Niemczech. Całe dnie spędzaliśmy, grając                      
w badmintona, karty, nurkując w morzu,                             
zbierając muszelki oraz jeździliśmy motorówką. 
Motorówka należała do taty moich koleżanek,                      
z którymi mogłam sobie szybko popływać. Z tatą 
pływałam pontonem i materacem, który nam 
przez przypadek pękł. Na dodatek nurkowałam          
z mamą i widziałam pod wodą wielkie ryby. Mój 
tata złowił przez siatkę wielkiego kraba, ślimaka, 
no i jeszcze jeżowca. Jeżowiec to taka czarna                      
kłująca kulka. Przez przypadek nadepnęłam na 
niego, to strasznie bolało. Na szczęście mama mi 
wyciągnęła kolec. Zwiedzałam też miasta takie 
jak Dubrownik i Makarska.  

W Chorwacji mogłam zobaczyć, jak na drze-
wach rosną oliwki i figi. Tam też były piękne wi-
doki, bo z jednej strony morze, a z drugiej—
piękne góry, gdzie są bardzo wysoko zbudowane  

Jak jeszcze spędzaliśmy wakacje? Przedstawiamy kolejne wypowiedzi uczniów naszej szkoły. 

domy, które zostały opuszczone, bo była tam kiedyś 
wojna.                       

Bardzo szybko minęły mi tam dwa tygodnie      
wakacji i smutno było się rozstać z koleżankami,                     
ale mamy wspólne zdjęcia i będziemy do siebie 
dzwonić. Chciałabym, aby następne wakacje były 
też tak udane i aby inne dzieci też tak je spędzały jak 
ja. To były super wakacje! 

 

Martyna Trzaskoma (3c) 

WŚRÓD GAJÓW                       WŚRÓD GAJÓW                       WŚRÓD GAJÓW                       
OLIWNYCHOLIWNYCHOLIWNYCH   

W tym roku wakacje spędziłam w Igrane.                 
To piękne miasto. Położone jest na południu 
Chorwacji, nad Morzem Adriatyckim. Woda jest 
tam ciepła i czysta. Na plaży widziałam kraby. 
Można tam spotkać palmy, drzewa pomarańczo-
we i cytrynowe oraz gaje oliwne.   

Chorwacja to piękny kraj. 
 

Wiktoria Ostrowska (3c) 

"Makarska from port". Licencja: CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons  

▲ W Igrane na południu Chorwacji. 

Dalszy ciąg prac uczniów znajdziecie na kolej-
nych stronach gazetki! Czytajcie i piszcie do nas, 
która relacja z wakacyjnych podróży najbardziej 
Wam się podoba. Jej autor otrzyma od nas                    
NAGRODĘ  PUBLICZNOŚCI!   

Przypominamy adres mailowy do nas:                                        
diamir72@o2.pl          

►                                                

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

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0-migrated


10 

NASZE WYPRAWY  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

Moje wakacje rozpoczęły się wyjazdem                       
do Augustowa. Razem ze mną i rodzicami poje-
chała babcia z dziadkiem. Pogoda była słoneczna                        
i ciepła. Cały czas spędzaliśmy nad wodą.                          
Pływaliśmy katamaranem po Kanale Augustow-
skim. Z rodzicami pływałem kajakiem i motorów-
ką, a z babcią i dziadkiem rowerem wodnym. Tata 
zabierał mnie na męskie wyprawy kajakiem na 
drugi brzeg jeziora. Spotkałem tam kolegę                                
z Grodziska Mazowieckiego. Razem zbieraliśmy 
muszle i podczas jednej z zabaw skaleczyłem                    
sobie stopę.  

Podczas pobytu na Mazurach wyjechaliśmy 
autokarem na wycieczkę do Wilna. Widziałem 
tam grób mamy Józefa Piłsudskiego, pochowanej 
razem z jego sercem.  

Pozostałą część wakacji spędziłem w Hańsku                     
u moich dziadków. Jak co roku, spotkałem tam 
mojego przyjaciela Oliwiera. On spędza całe                         
wakacje u babci. Całymi dniami bawimy się                          
razem, jeździmy na rowerach i wspinamy                           
na drzewa.  

NA PÓŁNOC!NA PÓŁNOC!NA PÓŁNOC!   

Podczas jednej z przejażdżek z górki spadł mi 
łańcuch i rozbiłem sobie kolano.  

Do naszych zabaw często dołącza moja siostra 
Zuzia oraz inne dzieci. Jest bardzo wesoło i czas 
szybko mija i zanim się obejrzę znów muszę wracać 
do szkoły. 

Szymon Siemiak (3c) 

▲ Jezioro Niecko w Augustowie. 

W TYKOCINIEW TYKOCINIEW TYKOCINIE   Drugiego dnia pobytu pojechaliśmy do Muzeum 
Oręża Polskiego w Kiermusach, niedaleko zamku 
znajdowała się zagroda żubra. Kiedy wróciliśmy do 
Tykocina, poszliśmy do restauracji zjeść obiad. Po 
obiedzie poszliśmy zwiedzać synagogę, w której 
znajduje się muzeum. Po zwiedzaniu poszliśmy na 
lody, a następnie do hotelu.  

Ostatniego dnia pobytu pojechaliśmy do Białego-
stoku, gdzie poszliśmy do Muzeum Medycyny                              
i Farmacji na Uniwersytecie Medycznym. 
 

Tomek Bobrowski  (3c) 

W sierpniu razem z rodzicami pojechałem                           
do Tykocina.  

Pierwszego dnia pobytu pojechaliśmy                                
do Kurowa, gdzie jest wybudowana kładka                          
na bagnach. Byliśmy także w Europejskiej Wsi 
Bocianiej w Pętowie. Nocowaliśmy w hotelu         
wybudowanym na fundamentach dawnego 
zamku.  

fot. Krzysztof Kundzicz CC BY-SA 3.0  

fot. wikipedia CC BY—SA 4.0 
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MORSKIE OPOWIEŚCIMORSKIE OPOWIEŚCI  

Jak mówi przysłowie: wszystko, co dobre, 
szybko się kończy. Lato odeszło, ja wróciłem                     
do szkoły, rodzice do swoich obowiązków,                         
ale wspomnień nikt nam nie zabierze. 

 

Nikodem Bielecki (3c) 

NA POMORZUNA POMORZU  

Nie mogłem się doczekać zakończenia roku. 
Gdy wreszcie nadszedł i odebrałem swoje świadec-
two, z kolegami i koleżankami poszliśmy razem do 
kina. Mama z tatą zaplanowali wyjazd nad morze. 
Droga na wybrzeże była długa, ale po pięciu godzi-
nach dotarliśmy do Mielna. Byłem w hotelu, który 
nazywał się Biały Dworek. Poznałem jednego kole-
gę i dwie koleżanki. Chodziłem codziennie na plażę 
i tam spędzałem miło czas z rodziną i przyjaciółmi. 
Razem z mamą, tatą i moją młodszą siostrą chodzili-
śmy na rybę do Unieścia. Kiedy nadszedł czas                      
odjazdu, zrobiło mi się przykro, a więc pomyślałem, 
że wezmę numer telefonu do koleżanki i kolegi.       
Nasza znajomość przetrwała do dziś.  

Po powrocie znad morza pojechałem do dziad-
ków na Mazury. W Talusach spędziliśmy kolejne 
siedem dni. Choć nie było nudno, to tęskniłem za 
rodzicami.  

▲ Zachód słońca w Mielnie. 

Na początku wakacji wyjechałem z mamą                                
do Stegny. Jest to mała miejscowość z wieloma                           
atrakcjami, takimi jak: muzeum zabawek kinder                             
niespodzianki, wesołe miasteczka i duża zjeż-
dżalnia na plaży.  

Potem zwiedzaliśmy dalsze zakątki Pomorza. 
Byliśmy w Jastrzębiej Górze. Jest to fajne                       
miasteczko, są bardzo strome zejścia na plażę. 
Zwiedzaliśmy latarnię morską w Rozewiu.                     
Widok z góry latarni był niesamowity:                 
widziałem pobliskie miejscowości, Władysławo-
wo i cały Półwysep Helski. Bawiłem się świetnie, 
fajnie spędziłem czas, chociaż pogoda nie zawsze 
dopisywała. Chodziliśmy na długie spacery,                        
na gofry i na lody. Kąpałem się w morzu. Na  
początku  było ono spokojne, potem był sztorm.  

Gdy wróciłem znad morza, spędzałem czas                
w miejscu zamieszkania i okolicach. Byłem                            
w pobliskim Julinku, gdzie bawiłem się świetnie 
i bardzo miło to wspominam. Wspinałem się                    
w parku linowym, zjeżdżałem z super fajnej                             
i wysokiej zjeżdżalni. Byliśmy w kinie na 
„Minionkach” oraz w warszawskim ZOO.  

Wakacje upłynęły bardzo szybko, zostały fajne 
wspomnienia, zaczął się czas nauki i już                                  
odliczam czas do kolejnych wakacji. 

 

Daniel 
 

► 

▲ W Jastrzębiej Górze. 

fot. Krzysztof Kozłowski - Praca własna. Licencja GFDL                                    
na podstawie Wikimedia Commons  

▼ Tam, gdzie kończy się Hel. 

fot.  Schlaier   CC BY 3.0  

fot. wikipedia CC BY—SA 3.0 
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W DRODZEW DRODZE  

LATO 2008  

Jak co roku, wakacje spędziłem nad morzem. 
Miejscowość, w której mieszkałem, nazywa się         
Jantar. Codziennie chodziliśmy na plażę, gdzie 
pływałem w morzu z tatą i budowałem zamki                              
z piasku z mamą i siostrą. Jedną z atrakcji Jantaru 
jest kolejka wąskotorowa.  

W drodze do domu zajechaliśmy do Malborka. 
Odwiedziliśmy dinopark i dragonpark.  

Brałem udział w dwutygodniowych półkolo-
niach. Jeździliśmy na wycieczki, np. do Żelazowej 
Woli, parku linowego w Julinku, na basen.  

Resztę wakacji spędziłem w domu, na zaba-
wach z kolegami. Jeździliśmy na rowerach, grali-
śmy w piłkę nożną, kąpaliśmy się w basenie.  

Było bardzo fajnie, szkoda, że wakacje się już 
skończyły. 

 

Maciek Cybulski (3c) 

▲  Na kajaku. 

▲ Przed dworkiem Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.  

I TU, I TAM...I TU, I TAM...I TU, I TAM...   

Podczas wakacji byłem w wielu miejscach:                    
w Pucku nad morzem, w Starych Juchach                            
na Mazurach, na obozie sportowym w Polańczy-
ku w górach oraz nad jeziorem niedaleko Pozna-
nia. Z tego ostatniego miejsca mam najciekawsze 
wspomnienie wakacyjne: nurkowanie z akwalun-
giem. Najpierw było dość długie szkolenie.                    
Potem zakładanie specjalnej pianki i płetw.                          
Na końcu dopasowanie butli i maski. 

I wreszcie... wejście do wody!!! Bardzo byłem 
ciekawy, jak wygląda podwodny świat. W jezio-
rze zobaczyłem ławicę ryb, różne rośliny, łódź od 
spodu oraz nieżywego raka. To było niesamowi-
te. Cała wyprawa trwała 15 minut, ale do dziś ją 
pamiętam. Chciałbym jeszcze raz popływać                     
z butlą. Może kiedyś pojadę na obóz dla nurków. 

 

Maciej Śliwa (3c) 

▲ Głaz narzutowy w Starych Juchach. Dawny ołtarz ofiarny 
Jaćwingów. 

 

W lecie pojechałam na kolonie zorganizowane 
przez firmę Chris. Miałam tam zajęcia kajakarskie. 
Pan kazał nam wiosłować na stojąco i … chlup, 
wpadłam do wody! Kajak z wiosłem popłynął      
beze mnie, a ja musiałam po niego popłynąć                           
i odholować na miejsce. 

Długo będę wspominać tą przygodę.  
 

Magdalena Kalinowska  (3b) 

MOKRE KAJAKOWANIEMOKRE KAJAKOWANIEMOKRE KAJAKOWANIE   

Fot. Ath29 CC BY-SA 4.0  

To jeszcze nie koniec wakacyjnych wspomnień.                                     
Na następnej stronie ciąg dalszy.                                      ► 
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fot. M. Czarnecka—Jaśkiewicz 

fot. z albumu własnego M. Siedleckiej  

fot. Mariola Siedlecka 

WŚRÓD LWÓWWŚRÓD LWÓWWŚRÓD LWÓW   

W tym roku wakacje spędziłem w domu. Dużo 
czasu przebywałem z kolegami. Pogoda w tym roku     
była bardzo ładna, więc dużo czasu spędzaliśmy                          
w basenie. Graliśmy też w piłkę nożną i w Fifę 15.     

Razem z rodzicami byłem w ZOO Safari w Bory-
sewie. Wszystko mi się podobało. Były tam m.in. 
żyrafy, białe lwy, zebry, małpy, kangury, wielbłądy, 
orły, pumy, osły, kozy i tygrysy.  

Pojechaliśmy też do Julinka, gdzie są fajne                    
wspinaczki, boiska i wodne zjeżdżalnie.  

Byłem na meczu Legii Warszawa pierwszy raz                     
w życiu, było bardzo fajnie. Legia grała z Koroną 
Kielce. Byłem tam z tatą, wujkiem i z bratem,                        
bardzo nam wszystkim się podobało, była bardzo 
fajna atmosfera, niestety Legia przegrała 1 : 2.  

Czekam na kolejne gorące i miłe wakacje. 
 

Dawid Lesiński (3c) 

▲ Małe białe lwiątka z ZOO Safari. 

HEJ, BIESZCZADY!HEJ, BIESZCZADY!HEJ, BIESZCZADY!   

Moją przygodę wakacyjną przeżyłem                           
w Bieszczadach. W środę rano po wspólnym 
śniadaniu z rodzicami wzięliśmy spakowane 
plecaki i wyruszyliśmy w drogę. Szliśmy pięk-
nym, zielonym lasem to w górę, to w dół. Nasza 
droga wiodła na górę Smerek, gdzie stoi metalo-
wy krzyż i widać stąd Połoninę Wetlińską.           
Wędrówka pokazała nam jak ważna jest przyro-
da: śpiew ptaków, szum drzew, zapach leśnych 
kwiatów i w tym wszystkim tajemniczy trop 
niedźwiedzia brunatnego. Po wejściu na szczyt 
nasza radość nie miała końca. 

 

Cyprian Siemiak  (3c) 

▲ Połonina Wetlińska widziana ze Smreka. 

OD TATR DO MAZUROD TATR DO MAZUROD TATR DO MAZUR   
Na wakacjach byłem z rodziną w górach,                                

w Białce Tatrzańskiej. Były tam dwa kościoły i dwa 
pensjonaty. Miałem numer pokoju 307, a moi rodzi-
ce 206. Codziennie wieczorem byłem na basenie. 
Byliśmy na koncercie Zakopower i śpiewali „Pójdę 
boso”, a jak byliśmy nad Morskim Okiem                                   
to śpiewaliśmy mojemu bratu tę piosenkę, bo przez 
przypadek zamoczył buty. Wjechaliśmy też na 
skocznię narciarską i tam mama kupiła mi strój                
Ronaldo. Byliśmy też na Gubałówce i w termie    
Białka.  

Potem pojechałem na obóz taneczny na Mazury. 
Chodziliśmy nad jezioro, tańczyliśmy, graliśmy                          
w piłkę, mieliśmy ognisko i różne zabawy.  

CC-BY-SA-3.0 

Było bardzo wesoło. W czasie wakacji spotyka-
łem się z kumplami. 

 

Bartek Borkowicz (3c)   ► 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
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W KRAINIE ZABAWW KRAINIE ZABAWW KRAINIE ZABAW   

W tym roku na wakacjach byłam z rodzicami 
i rodzeństwem w górach. Kilka dni spędziłam w 
Zatorlandzie. Były tam cztery parki rozrywki: 
Park Owadów, Park Mitologii, Park Dinozau-
rów, Park Bajek i Stworzeń Wodnych. W Parku 
Bajek był ten domek, w którym spałam. Było 
tam dużo domków i każdy przedstawiał inną 
bajkę, która była w nim opowiadana. Do kolej-
nych parków jechałam pociągiem. W Parku                       
Mitologii były różne figury, które przedstawiały 
bogów i inne postacie z mitologii greckiej. Znaj-
dował się tam duży staw, po którym pływały 
tramwaje wodne. Podczas rejsu lektor opowia-
dał o każdej postaci. Był też tam park linowy.                      
W Parku Owadów były figurki owadów,                              
a w Parku Dinozaurów był figury dinozaurów, 
większość z nich była ruchoma. Na terenie dino-
parku były też kina 3D i 7D. Był również dom do 
góry nogami; wszystko, co się w nim znajdowa-
ło, było też do góry nogami. Znajdował się tam 
też lunapark z karuzelami.  

Pojechałam też na cały dzień do Parku                      
Rozrywki Energylandia. Skorzystałam prawie                    
z każdej atrakcji.  

▲W Parku Mitologii w Zatorlandzie. 

Potem pojechałam do Zakopanego. Całą rodziną 
wjechaliśmy kolejką na Kasprowy Wierch. Zwiedzi-
łam góry i skocznię, na której Adam Małysz wygrał 
zawody narciarskie. W Zakopanem spędziłam                
jeden dzień w parku wodnym, były tam wspaniałe 
zjeżdżalnie. W miejscowości Szaflary byłam na ba-
senach termalnych, tam też miło spędziłam czas. 
Atrakcji było bardzo wiele. Było to jedne z fajniej-
szych wakacji. 

 

Kamila Przybysz (3c) 

W ZAKOPANEMW ZAKOPANEMW ZAKOPANEM   
Na wakacjach byłam z rodziną w Zakopanem. 

Mieliśmy dobrą pogodę i dużo chodziliśmy na 
spacery w góry. Weszłam na szczyt Grześ, który 
jest na granicy polsko—słowackiej. Uwielbiam 
widoki z gór. Lubię przebywać na łonie przyrody 
i cieszyć się spokojem, jaki tam panuje, siedzieć 
nad strumykiem i słuchać szumu wody. 

Dla odmiany wieczory spędzaliśmy na Krupów-
kach i w restauracji przy góralskiej muzyce. Jeden 
dzień spędziliśmy w Parku Wodnym, tam była                        
super zabawa: baseny, zjeżdżalnie, termy i masaże, 
a do tego cudny widok na góry. 

To był wspaniały wyjazd; myślę, że w górach 
można przeżyć ciekawą przygodę. 

 

Ula Jagodzińska (4a) 

Wakacje są stanowczo za krótkie. Swoje spędziłem 
nad naszym polskim morzem i na działce, na wsi.                   
W Bałtyku jak zawsze lodowata woda. Można w niej 
chłodzić lody. Były za to ogromne fale. Codziennie się 
kąpaliśmy. Niestety po każdym wyjściu z wody                     
byłem cały w krostach. Podobno jakaś alergia. Jednak 
najmilej wspominam pobyt na działce. Były tam         
mućki, las, jezioro i kilku kumpli. Łowiliśmy ryby, 
paliliśmy ogniska, jeździliśmy na rowerach i budowa-
liśmy szałasy. Na szczęście nie przywiozłem żadnego 
kleszcza. Było super! Z niecierpliwością czekam                        
na kolejne wakacje. 

Michał Gawart (3c) ► 

Z MUĆKAMIZ MUĆKAMIZ MUĆKAMI   

▲ Krajobraz wiejski kojarzy się ze spokojem i dźwiękami 
przyrody. 

fot. wikipedia CC BY-SA 3.0 

fot. zatorland.pl 
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W PARKU SAFARIW PARKU SAFARIW PARKU SAFARI   

Podczas kolonii w Karpaczu pojechałyśmy na 
całodniową wycieczkę do Parku Safari                                          
w Czechach. Jest to zupełnie inne ZOO niż do tej 
pory widziałam. ZOO Safari zwiedza się, jadąc 
„zebrowym autobusem”. 

Zwierzęta, takie jak na przykład zebry i żyrafy, 
chodzą wolno po całym parku i nie ogranicza ich 
żaden wybieg. Tylko dzikie zwierzęta są odgro-
dzone (na szczęście!) .  Zaciekawione                                   
zebry chodziły koło autobusu, więc kierowca                
musiał bardzo wolno jechać. 

Ostatnim punktem wizyty w ZOO były zakupy 
w sklepie z pamiątkami (tylko dla posiadaczy                 
koron czeskich). Ci, którzy nie mieli koron                          
(na przykład ja), mogli się pobawić na placu                           
zabaw. Największą atrakcją był tam hipopotam, 
przez którego paszczę można było wejść, a wyjść - 
wiecie jak… 

Gdy wracaliśmy było mi smutno, bo te zwierzę-
ta były takie słodkie i fajne. 

 

Marysia Wodnicka (5f) 

TAM GDZIEŚ DALEKOTAM GDZIEŚ DALEKOTAM GDZIEŚ DALEKO   

W lipcu byłem w górach. Razem z mamą,                     
siostrą i dziadkami mieszkaliśmy w domku pod 
lasem, w Kudowie—Zdroju. Często chodziliśmy    
na wycieczki po górach. Byliśmy na Szczelińcu 
Wielkim, na Błędnych Skałach i na Skalnych                       
Grzybach. Zwiedziliśmy Kaplicę Czaszek, skansen 
w Pstrążnej, sanktuarium i ruchome szopki                           
w Wambierzycach. Spacerowaliśmy po parkach 
zdrojowych w Polanicy i Dusznikach i już wiem, że 
najbardziej podoba mi się park w Kudowie (jest w 
nim jeziorko z fontanną, plac zabaw i różne atrak-
cje dla turystów). Dwa razy pojechaliśmy do 
Czech: raz do Skalnego Miasta i raz do Pragi. 
Zwiedziliśmy całe miasto, było ogromnie gorąco                    
i ciągle chciało się pić. Największą atrakcją była dla 
nas Praga nocą, a przede wszystkim tańczące,                      
kolorowe fontanny. Wcześniej przypuszczałem,                  
że to żadna rewelacja—mamy przecież fontanny 
na co dzień w Błoniu, ale to było coś naprawdę nie-
zwykłego, czego nigdy wcześniej nie widziałem.  

W sierpniu razem z rodzicami i siostrą pojecha-
łem do Świnoujścia. Chodziliśmy nad morze                     
kąpać się i opalać, ale przede wszystkim zwiedzali-
śmy. Byliśmy w Międzyzdrojach i Kołobrzegu. 
Zwiedzaliśmy średniowieczny skansen Słowian                        
i Wikingów na wyspie Wolin. 

▲ W Königsstuhl w Niemczech. 

Ogromnie podobały mi się nasze wycieczki 
do Niemiec. Byliśmy w Oceanarium w Straslun-
dzie, zwiedziliśmy prawie całą wyspę Rugię (tak 
błękitnego morza i tak białych skał nigdzie wcze-
śniej nie widziałem), a także świetnie bawiliśmy 
się w Hansa—Parku. Zwiedzałem obiekty                       
wojskowe, sztolnie, łodzie podwodne i okręty. 

To były niezapomniane wakacje, w czasie       
których dobrze się bawiłem, mnóstwo zobaczy-
łem i wiele się nauczyłem.  

 

Piotrek Siedlecki (4a) 

Udostępnienie: P. Siedlecki 

Udostępnienie: M. Wodnicka 
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NASZE PREZENTACJE 

Co moglibyśmy opowiedzieć koledze z innego kraju o naszej szkole? Przedstawiamy prezentacje i list. 

POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ!POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ!POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ!   

Cześć!  

Mamy na imię Paulina i Kinga.                       
Razem chodzimy do klasy czwartej c 
Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia                        
Janusza Korczaka w Błoniu. 

Nasza szkoła jest przyjemna                                        
i potrzebna. Myśli tylko o uczniu, uczy 
odpowiedzialności, miłości do Ojczy-
zny i otwarcia na  współczesny świat.  

Zapewnia dojazdy autobusami 
szkolnymi. Jest możliwy pobyt dziecka 
w świetlicy. Mamy w szkole panią                         
pielęgniarkę, która nam pomoże, gdy 
sobie zrobimy krzywdę. Można jeść 
obiady, które są tutaj przywożone. 
◄ 

Maja i Oliwia 

Michał, Paweł i Mateusz 

Kuba 

Dzieci niepełnosprawne mają dodatkowe 
zajęcia terapeutyczne, takie jak: integracja                   
sensoryczna, arteterapia i metoda Warnkego.   

Nasza szkoła ma bibliotekę, z której można 
wypożyczać książki i czytelnię multimedialną.  

Jest sala komputerowa oraz można się 
uczyć języków: angielskiego, niemieckiego                        
i migowego.                                                         ► 

Mamy dwa place zabaw i kompleksowe boiska                       
sportowe, gabinet pielęgniarski i liczne gabinety                          
terapeutyczne. W szkole są prowadzone zajęcia                            
zapoznawcze z paniami, które przystępują do nauczania 
dzieci  w klasach pierwszych. 

Nasza szkoła jest dla nas jak drugi dom. Nauczyciele 
są bardzo mili i troskliwi. Każdy uczeń jest dla nas jak 
brat lub siostra. Mamy dla siebie wzajemny szacunek                         
i każdego akceptujemy. Kochamy swoją szkołę i wiemy, 
że tutaj na każdego możemy liczyć. 

Jeżeli przyjedziesz nas odwiedzić, chętnie Ci wszyst-
ko pokażemy. Do zobaczenia! 

 

Kinga i Paulina 

Prezentacje i list przygotowali uczniowie klasy 4c. Foto: M. Siedlecka 



17 

UWAGA! KONKURS! 

fot. Krystyna Sierakowska 

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs              
dotyczący praw dziecka - na grę planszową oraz 
grę komputerową. 

Konkurs ma formę otwartą i udział w nim                        
może wziąć każda chętna osoba. Nie ma ograni-
czeń wiekowych oraz podziału na kategorie. Dla 
zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne. 

Gry planszowe należy przesyłać do 31 grudnia 
br., na adres korespondencyjny: 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Przemysłowa 30/32 
00-450 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na grę                 

planszową”. 
Uczestnicy konkursu na grę komputerową                

zobowiązani są do zarejestrowania się na adres 
email: konkurs@brpd.gov.pl i przesłanie do 31 

grudnia 2015 roku działającej gry, wraz z linkiem 
do filmu wideo pokazującego jej przebieg. 

Ro zs t rz ygni ęc i e  ko nk urs u  na s t ąp i                                  
do 31 stycznia 2016. Regulamin dostępny jest na 
stronie http://brpd.gov.pl/aktualnosci/konkurs-
na-gre-prawa-dziecka ▪ 

ODPAKOWANI.PLODPAKOWANI.PLODPAKOWANI.PL   

Powiedz swojemu nauczycielowi!                         
Zróbcie fotki i wygrajcie supernagrody! 

 

Każdy może uratować Ziemię przed  lawiną 
śmieci. Organizatorzy zapraszają klasy, grupy 
świetlicowe oraz kółka zainteresowań—
wszystkich zainteresowanych z klas 1—6.  

Uczniowie pod okiem nauczyciela mają 
przygotować dwa  zdjęcia:  
 Pozytywne—przykład właściwego go-

spodarowania odpadami; 
 Negatywne—przedstawiające zagroże-

nia, źle posortowane opakowania. 
Opisane zdjęcia wraz z danymi (nazwa szko-

ły, jej dokładny adres, imię i nazwisko opiekuna 
klasy/grupy, nazwa zespołu, telefon kontakto-
wy) należy przesłać do 30 października 2015 r. 
pocztą na adres: Agencja Wydawnicza AGA 
P R E S S ,  u l .  K a m i o n k o w s k a  4 5 ,                                                
0 3 — 8 1 2  W a r s z a w a  z  d o p i s k i e m :                                          
ODPAKOWANI lub w wersji elektronicznej na 
adres e-mail: odpakowani@odpakowani.pl  

Można wygrać cenne nagrody! ▪ 

PRAWA DZIECKAPRAWA DZIECKAPRAWA DZIECKA   

DLA POSZUKIWACZY DLA POSZUKIWACZY DLA POSZUKIWACZY 
PRZYGÓDPRZYGÓDPRZYGÓD   

Wyobraźcie sobie, że zakładacie Klub Poszuki-
waczy Przygód (kto jest dziennikarzem, już się                       
w nim znajduje:). Napiszcie, jaką przygodę lub 
przygody chcielibyście przeżyć razem z przyja-
ciółmi. W szkole, na podwórku czy może gdzieś 
poza miejscem swojego zamieszkania? Uruchomcie 
wyobraźnię! 

Ze swej strony proponujemy Wam opiekę                     
redakcyjną (poprawienie błędów ortograficznych, 
gramatycznych, itp.) oraz opublikowanie pracy                   
w gazecie szkolnej. 

Swoje prace przesyłajcie na adres naszej redakcji: 
diamir72@o2.pl do 19 października 2015 r.                                 
oraz po poprawieniu przez nas ewentualnych                      
błędów na adres Organizatora: redakcja@victor-
junior.pl do 21 października 2015 r. (w temacie  
maila wpisując KPP). 

Konkurs ma charakter ogólnopolski.  
Organizator wytypuje zwycięzców i przyzna 

nagrody.▪ 

KRÓL MACIUŚ I KRÓL MACIUŚ I KRÓL MACIUŚ I    

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku zaprasza 
dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycz-
nym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

Temat pracy: Ja i Król Maciuś Pierwszy. 
Prace mogą pokazywać aktualność idei Króla 

Maciusia Pierwszego, postrzeganie tej postaci 
przez współczesnych rówieśników lub przesta-
wiać przygody małego władcy. 

Technika wykonania prac: malarstwo (tempera, 
klejówka, kredki, tusze kolorowe, collage, farby 
olejne, akwarele, pastele suche i olejne, malarstwo 
na tkaninie, rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, 
monotypia), tkanina artystyczna (batik), ceramika. 

Zgłoszenia i szczegółowe informacje                                     
pod adresem: dzialimprez@mdk-plock.pl 
Prace przyjmowane są do 30 października 2015 r.  

Adres Organizatora: 
Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Króla Maciusia Pierwszego 
ul. Tumska 9a, 09 - 400 Płock 

 
                                                     POWODZENIA! 

▪ 
Opr. Karolina Siedlecka (G1) 

mailto:dzialimprez@mdk-plock.pl
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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). 



MĄDREJ GŁOWIE... 

W czasie jesiennych wieczorów proponujemy rozwiązywanie łamigłówek. 

Rozwiąż łamigłówkę.  Odczytaj hasło. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZDROWA SZKOŁAZDROWA SZKOŁA  

1. Jeden ze sportów wodnych. Można się go nauczyć w naszej 
szkole. 

2. Myj rano i wieczorem. 
3. Owoc uważany za bardzo zdrowy; nie okazał się jednak taki dla 

Adama i Ewy. 
4. Dbasz o nie, gdy nie siedzisz długo przed komputerem. 
5. Niejedno w lesie. 
6. W naszej gazecie zawsze jest SUPER. Na co dzień smaczna                         

i zdrowa—zawiera dużo witaminy A. 
7. Ekologiczny pojazd o dwóch kołach. 
8. Najzdrowszy przedmiot szkolny. 
9. Znajduje się w “źródełku” przy sali gimnastycznej. 

       1                    

 2                          

       3                  

   4                       

       5                    

   6                        

     7                      

       8                     

     9                       

P
o

d
ajem

y
 ro

zw
iązan

ia łam
ig

łó
w

k
i z p

o
p

rzed
-

n
ieg

o
 n

u
m

eru
 n

aszej g
azety

: 
       1 k o l i b e r             

          2  p  l e c a k           

          3  j  e z  i  o r o         

        4  w  y  s p  a               

          5 k  s i  ą ż k   a         

        6  r  o w e  r               

          7  s  z c  z y   t  y         

        8  m  o  r z  e               

9 p ó ł k o l o n i e             

    10  B  ł o   n  i e                 

        11  p  o  d w  ó  r  k  o         

          12  p  l a  ż  a             

          13  s  z k  o  ł a           

      14 ż n i w a                 

          15  p o c i ą g           

      16  G  r  e  c j  a               

          17  c  z e  r  e  ś  n  i  e     
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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:    
   

„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały świat działa potajemnie, by udało Ci się to osiągnąć”. 
 

Paulo Coehlo 

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. 

Co to za miasto? Jak się nazywa miejsce,                          
w którym została wykonana ta fotografia? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres  mai lowy:  diamir72@o2.pl                                           
do 25 października. 

 

Podajemy rozwiązanie czerwcowej zagadki                     
fotograficznej. Miejsce przedstawione na zdjęciu 
to Skalne Miasto w Czechach. ▪ fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. Karolina Siedlecka  


