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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE : 

3 Od wodoru do helu—wywiad z p. Dominiką        
Moszczyńską 

4 Z uśmiechem w kolorze fuksji—wywiad                            
z p. Karoliną Miązek 

6 Wakacje naszych nauczycieli  

7  Nie ma jak z babcią (Rafał Wieleba, 4b) 

7 Najfajniej było na Mazurach (Jakub Bielaczyc, 4b) 

8 Mazurskie lato (Mateusz Witecki, 4b) 

8 Nad morzem i w Łęczycy (Joanna Pejaś, 4b) 

9 Zabaw było dużo (Karol Gruszczyński, 5c) 

9 Moje lato (Alicja Kacprzak, 5c) 

10 Nie tylko w Alanyi (Filip Nielepiec, 5c) 

10 We Włoszech (Mateusz Zawadzki, 5b) 

10 Lato po polsku (Michał Firsiuk, 7c) 

11 Wakacje z YouTuberami (Mateusz Kobierecki, 7c) 

11 Jasiu, do tablicy! - humor szkolny 

12 Przepis na udane wakacje (Maja Rosińska, 7c) 

13 Półkolonie letnie—fotoreportaż 

14 Następne wakacje spędzimy razem—                                
nasze listy o wakacjach (4c) 

15 Wakacyjny humor 

16 Recenzje filmowe  

17 Kącik języka angielskiego (5a) 

18 Zagadka fotograficzna 

 

 

Witamy Was po wakacjach! Jak zaczęliście 
nowy rok szkolny?  

My z zapałem zabraliśmy się do pracy. Czeka 
na nas wiele nowych wyzwań i dziennikarskich 
przygód.  

Na dobry początek przygotowaliśmy dla 
Was dwa dłuższe wywiady: jeden z panią                        
Dominiką Moszczyńską, drugi—z panią                              
Karoliną Miązek. Dowiecie się z nich, dlaczego 
Wasze nauczycielki wybrały ten właśnie zawód, 
co lubią robić w wolnym czasie i jakie mają                     
plany na najbliższą przyszłość.   

Pani Agnieszka Zielińska, pani Anna                            
Błachnio, pani Irena Tekieniewska i pan Rafał 
Herman podzielili się z nami informacjami                   
na temat swoich wakacji i planów na ten rok 
szkolny (ciekawe, czy zapowiadane są jakieś 
sprawdziany???). 

Oczywiście zamieszczamy też opowieści                      
i  listy na temat Waszych wakacyjnych przygód. 
Może znajdziecie tu swoje prace, a może                        
kolegów? 

Zapraszamy Was do pośmiania się razem                       
z nami podczas czytania humoru i dobrej                           
zabawy przy krzyżówce (tym razem w języku 
angielskim). 

Jeżeli ktoś z Was chciałby współpracować                      
z naszą redakcją przy tworzeniu gazety szkolnej, 
zapraszamy do kontaktu z nami. Możecie                     
przekazywać do nas swoje teksty i zdjęcia,                     
tworzyć zagadki i krzyżówki.  Znajdziemy                       
zajęcie dla każdego! :) 

Michał Firsiuk, 7c 
redaktor naczelny  

▲ Tak rozpoczynamy nowy rok szkolny. 

fot. Mariola Siedlecka 

Na stronie tytułowej:  
 

Zdjęcie górne: W Papugarni w czasie I. turnusu „Lata                  
w mieście 2018” (fot. Aneta Domuracka) 
Zdjęcia dolne:  
▪ Wakacje nad morzem (fot. Elżbieta Kmiecik) 
▪ Na „Lecie w mieście” zawsze jest wesoło i interesująco 
(fot. Aneta Domuracka) 

fot. Sp2blonie.edupage.org 

 

NOWI NAUCZYCIELE W NASZEJ SZKOLE: 
 

 ks. Paweł Jaworski—religia 

 p. Krzysztof Maciejka—historia, WOS 

 p. Przemysław Wituski—matematyka 

 p. Małgorzata Woźniak—wychowawca świetlicy 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z ... 

„Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym”.  Maria Skłodowska—Curie 

OD WODORU DO HELUOD WODORU DO HELUOD WODORU DO HELU   

Spotykamy się z panią Dominiką Moszczyń-
ską—nauczycielką chemii i fizyki. Wypytujemy                   
o najtajniejsze szczegóły jej życia. 

 

- Gdzie się Pani urodziła i ile ma Pani lat? 
 

- Zawsze jak słyszę to pytanie, to nie jestem          
pewna…, ale z całą pewnością mam ponad                          
dwadzieścia. Urodziłam się w Warszawie.                         

 

- Skąd u Pani zainteresowanie chemią                                   
i fizyką? 

 

- Ukończyłam Politechnikę Warszawską                              
na Wydziale Chemicznym. Wcześniej uczyłam się 
na profilu chemiczno—fizycznym w Liceum                         
Ogólnokształcącym im. Ks. Poniatowskiego                             
w Warszawie. Miałam bardzo wymagającego                         
nauczyciela chemii i chociaż cały czas otrzymywa-
łam dwóje i tróje, to maturę cała nasza klasa                           
napisała na piątki i szóstki. Uznałam, że skoro tyle 
się już namęczyłam, to szkoda to zmarnować                            
i warto dalej kontynuować ten kierunek.                                      
I rzeczywiście studia już były samą przyjemnością. 
Później ukończyłam fizykę.  

 

- Lubi Pani uczyć? 
 

- Lubię. Bardzo lubię uczyć, chociaż nieraz                          
dziwię się, że wiele rzeczy, które mi się wydają 
proste, młodzieży sprawiają trudność. Wtedy        
muszę zaczynać od podstaw.  

 

- Jak długo już Pani uczy? 
 

- Jestem nauczycielem od ponad dwunastu lat. 
Wcześniej uczyłam w gimnazjum. 

 

- Jak Pani zachęciłaby uczniów do fizyki                             
i chemii? 

 

- Do chemii jest łatwiej, ponieważ kojarzy się                        
z ciekawymi eksperymentami. Do fizyki jest                      
trudniej, ponieważ kojarzy się z matematyką,                         
a przecież fizyka to samo życie i wszędzie jest                     
wokół nas. 

 

- Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 
 

- Najbardziej lubię to, że pracuję z młodymi 
ludźmi, mogę im przekazać swoją wiedzę.                           
Jest to piękne i przyjemne. 

 

- Jaką Pani chciałaby mieć SUPER MOC? 
 

- Chciałabym móc uzdrawiać. 
 

- A gdyby nie fizyka i chemia, to czym                            
chciałaby Pani się zajmować? 

- Miałam być na Antarktydzie i robić tam                         
badania…, odkąd pamiętam to był mój cel. Nawet                             
miałam kupioną grubą, puchową kurtkę. Może                    
kiedyś spełnię to marzenie. Chciałam też pracować 
w parku narodowym. Zawsze bliska mi była                        
przyroda i góry. 

 

- Lubi Pani chodzić po górach? 
 

- Lubię i chodzę, kiedy tylko mogę. Nie wspinam 
się tylko na wysokie szczyty, bo mam lęk wysoko-
ści. 

 

- Jakie ma Pani zainteresowania, co robi Pani                        
w wolnym czasie? 

 

- Sprzątam, gotuję (a lubię gotować), czytam                       
o górach i gram na pianinie. Ukończyłam szkołę                 
muzyczną. 

 

- Co najbardziej lubi Pani gotować? 
 

- Lubię piec różnego rodzaju bułki, bułeczki. 
 

- Jakie potrawy lubi Pani jeść? 
 

- Bardzo lubię spaghetti, ale też i schabowego                         
z ziemniakami i kapustą. Uwielbiam pierogi mojej 
mamy, barszczyk czerwony z uszkami, no i mako-
wiec. Przepadam też za parówkami z musztardą. 

 

- Jakie są Pani plany na przyszłość? 
 

- Chciałabym stworzyć ciekawe koło, na którym 
czytalibyśmy artykuły popularnonaukowe. 

 

- Pani ulubiony kolor włosów? 
 

- Naturalny. Natura sama nas maluje. 
 

- Miejsce, które koniecznie chciałaby Pani                   
odwiedzić, to….? 

 

- Islandia. 
 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. 
 

Opracował Michał Firsiuk, 7c. 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z ... 

„Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli”.   Honore de Balzac 

Z UŚMIECHEM W KOLORZE FUKSJIZ UŚMIECHEM W KOLORZE FUKSJIZ UŚMIECHEM W KOLORZE FUKSJI   

Rozmawiamy z Panią Karoliną Miązek,                        
pracującą w naszej szkole od września 2017 roku.  

Jesteśmy ciekawi, jaką osobą jest Pani Karolina 
oraz co zrobić, aby szybciej i łatwiej uczyć się                  
matematyki... 

 

- Dlaczego postanowiła Pani wybrać zawód        
nauczyciela? 

 

- Gdy byłam w Waszym wieku, rysowałam                  
siebie przy tablicy i jak się okazało, były to rysunki 
prorocze. Matematyka i wf to od zawsze były dwa 
moje ulubione przedmioty.  

 

- Gdzie Pani poprzednio pracowała? 
 

- Przez trzynaście lat uczyłam w szkole podsta-
wowej i gimnazjum w Kampinosie. To była moja 
pierwsza praca.  

 

- Jaką Pani chciałaby mieć super moc? 
 

- Chciałabym umieć u każdego wywołać 
uśmiech na twarzy.  

 

- Co Pani najbardziej lubi w swoich lekcjach? 
 

- Najbardziej lubię, jak uczniowie odkrywają     
jakieś zależności; jak sami dochodzą do pewnych 
reguł, wzorów, do wiedzy. 

 

- Jak zachęcić dzieci do nauki matematyki? 
 

- Przede wszystkim przez zabawę, wykonywanie 
ćwiczeń interaktywnych, gry. 

 

- A jeżeli nauczyciel nie prowadzi w taki                      
sposób lekcji, to jak zachęcić jego uczniów do                     
nauki? 

 

- Uczniowie sami mogą szukać aplikacji,                                  
programów, dzięki którym lepiej poznają                                  
matematykę. 

 

- Które klasy Pani uczy? 
 

- Uczę matematyki jedną klasę czwartą, piątą, 
szóstą i ósmą oraz trzecią gimnazjalną w sąsiedniej 
szkole oraz informatyki w klasie czwartej, piątej                       
i szóstej. 

 

- Gdyby Pani nie była nauczycielem, to jaką 
wybrałaby Pani pracę? 

 

- Na pewno byłoby to coś związanego z twórczo-
ścią. Mogłabym być projektantką ubrań, zdarzyło 
mi się uszyć sobie parę rzeczy. Mogłabym                              
prowadzić salon fryzjerski lub ewentualnie                             
malować obrazy.  

- Ciekawe… 
 

- Tak, raz w roku maluję obraz i oddaję go na 
aukcję, na tak zwany Patrol Świętego Mikołaja, 
który jest organizowany w Kampinosie. Nie 
ukończyłam żadnej szkoły plastycznej. Inspiracją 
dla mnie jest to, co zaobserwuję.  

 

- Co robi Pani w domu w czasie wolnym? 
 

- Jeśli już nauczyciel ma czas wolny w domu, 
nie sprawdza klasówek i nie przygotowuje się                
do pracy, to… Ja lubię gotować. Wyszukuję                             
w Internecie ciekawe przepisy i sprawdzam,                        
co mi z nich wyjdzie… 

 

- Co najbardziej lubi Pani gotować…, jeść? 
 

- To zależy od pory roku. Obecnie to, co jest 
związane z cukinią, czerwoną papryką. Przede 
wszystkim lubię, jak coś bardzo ładnie wygląda 
na talerzu. Oczywiście dobrze by było, gdyby to 
jeszcze smakowało. Ostatnio zrobiłam sobie 
przepyszny makaron ze wstążkami cukinii,                         
z łososiem i sosem śmietanowym. ► 

▲ I Pani Karolina była kiedyś małą dziewczynką... 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

► - Czy kontynuuje Pani swoje zainteresowa-
nia wychowaniem fizycznym? 

 

- Czasami chodzę na siłownię. Raz w tygodniu 
uczestniczę w zajęciach tanecznych. Tańczę bachatę 
solo. 

 

- Prosimy o prezentację… 
 

- Hmm... 
 

- Jakiego przedmiotu w szkole najbardziej Pani 
nie lubiła? 

 

- Historii. To zdecydowanie była moja „pięta 
achillesowa”.  

 

- W poprzedniej szkole sprawowała Pani                              
funkcję wicedyrektora. Czym się zajmuje                               
wicedyrektor szkoły? 

 

- Tak, pełniłam tę funkcję przez sześć lat.                             
Wicedyrektor ma mnóstwo spraw papierkowych                        
i organizacyjnych. Przede wszystkim odpowiada za 
to, aby uczniowie byli bezpieczni i zaopiekowani. 
Od samego rana dbałam o to, aby każda klasa miała 
nauczyciela na lekcję. Jeżeli jakiś nauczyciel był                     
nieobecny, organizowałam zastępstwo. Bardzo                      
często reprezentowałam szkołę na różnego rodzaju 
uroczystościach religijno – patriotycznych.  

 

- Czy Pani lubi jeździć na rowerze lub                                         
na rolkach? 

 

- Lubię jeździć i na rowerze, i na rolkach. W tym 
roku jednak moja aktywność rowerowa ograniczyła 
się do tego, że napompowałam koła. 

 

- Jak Pani spędziła wakacje? 
 

- W tym roku - rewelacyjnie. Od razu w czerwcu 
poleciałam na Fuerteventurę, czyli na Wyspy                           
Kanaryjskie. To były moje pierwsze prawdziwe wa-
kacje od siedmiu lat. Będąc wicedyrektorem, prawie 
cały lipiec i sierpień spędzałam w szkole –                                 
po pierwsze: zamykając poprzedni rok szkolny,                    
po drugie: rozpoczynając nowy. Tym razem                               
wreszcie odpoczęłam.  

 

- Jak podobały się Pani Wyspy Kanaryjskie? 
 

- Ogromnym zaskoczeniem był dla mnie                            
niesamowity, powulkaniczny, wprost kosmiczny 
krajobraz, ponieważ nigdy wcześniej nie oglądałam 
widoków z Wysp Kanaryjskich. Na Fuerteventurze 
mało jest zieleni, rzadko pada deszcz, wszystko     
musi być sztucznie nawadniane. Bardzo ciekawe są 
plantacje aloesu. Wypożyczyliśmy sobie samochód – 
kabriolet i w ten sposób dokładnie zwiedziliśmy 
całą wyspę.   

 

- Nie miała Pani problemu z porozumieniem się 
z tubylcami? 

- Nie, można tam porozumieć się w języku                   
angielskim. Znam też trochę język hiszpański.   

 

- Jakie ma Pani plany na ten rok szkolny? 
 

- Przede wszystkim chciałabym klasę ósmą                
dobrze przygotować do egzaminu.  

 

- Na jaki kolor mogłaby Pani przefarbować 
sobie włosy? 

 

- Na przykład na fuksjowy.  
 

- Czy chciałaby Pani przeprowadzić się                         
do jakiegoś innego kraju? 

 

- Nie, najlepiej jest mi w Polsce. 
 

- Bardzo dziękujemy za miłą rozmowę.  
 

Opracował Kacper Ćwiek, 7c 

▲ Fotografie niektórych obrazów namalowanych przez     
Panią Karolinę. 
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WYDARZENIA 

Rozmawiamy z nauczycielami na temat wakacji i planów na ten rok szkolny. 

WAKACJE NASZYCH NAUCZYCIELIWAKACJE NASZYCH NAUCZYCIELIWAKACJE NASZYCH NAUCZYCIELI   

Rozmawiam z Panią Agnieszką Zielińską.  
 

- Jak minęły Pani wakacje? 
 

- Odwiedziłam nasze polskie morze. Byłam 
także w pięknej Rumunii. Polecam trasę                              
transfogaraską, jedną z najpiękniejszych górskich 
dróg na świecie. Przepyszne jedzenie, ciepłe                       
morze oraz sporo ciekawych miejsc do                                  
zwiedzenia.  Przylądek Kaliakra, pałace, ogrody 
botaniczne czy starożytny Nessebar sprawiły,                    
że wakacje upłynęły mi miło i przyjemnie. 

 

- Jakie ma Pani plany na ten rok szkolny? 
 

- Chciałabym przygotować moich ósmoklasi-
stów do ich pierwszego w życiu ważnego egzami-
nu. Ponieważ jestem wychowawczynią kolejnej 
klasy, postaram się sprawić, by jej uczniowie                    
wiedzieli, że mogą liczyć na mnie i siebie                              
wzajemnie, żebyśmy się zaprzyjaźnili, pokochali. 
Chciałabym także, żeby pobyt w szkole sprawiał 
im dużo radości. 

 

Rozmawiała Janka Paradowska, 7a 

Rozmawiam z Panią Anną Błachnio. 
 

- Jak spędziła Pani tegoroczne wakacje? 
 

- Tegoroczne wakacje spędziłam we Włoszech,                     
w okolicach Wenecji. Byłam także nad jeziorem   
Garda, także we Włoszech. 

 

- Jakie ma Pani plany na tegoroczny rok                            
szkolny? 

 

- Mam zamiar organizować różnego typu                       
konkursy oraz koło eksperymentalne. 

 

Rozmawiał Mateusz Kobierecki, 7c 

Rozmawiam z Panią Ireną Tekieniewską                 
i z Panem Rafałem Hermanem. 

 

- Jak Pani spędziła minione wakacje? 
 

- Pracowałam w swoim ogrodzie, czytałam 
książki, plażowałam w Ustce. 

 

- Jakie ma Pani plany na ten rok szkolny? 
 

- Chciałabym, aby w tym roku szkolnym moja 
klasa odnosiła sukcesy, sobie też ich życzę.                      
Pragnę także, aby wszyscy dobrze wykorzystali 
czas spędzony w szkole. 

 

- Jak Pan spędził minione wakacje? 
 

- Jeździłem trochę po Polsce. Odpoczywałem 
nad jeziorem w okolicach Międzyrzecza. 

 

- Jakie ma Pan plany na ten rok szkolny? 
 

- W tym roku szkolnym chciałbym                                  
popracować z gazetką szkolną. 

 

 

Rozmawiał Michał Firsiuk, 7c 

▲ Północny odcinek drogi transfogaraskiej w Rumunii,                     
przechodzący przez polodowcową dolinę nieopodal jeziora 
Bâlea.  

fot. Horia Varlan CC BY-SA 2.0  

WŚRÓD PIĘKNYCH PEJZAŻY RUMUNII 

W OGRODZIE I NAD JEZIOREM 

WŁOSKIE WAKACJE 

▲ Nad jeziorem Garda we Włoszech. 
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WYDARZENIA  

Jak spędziliśmy wakacje?  

NIE MA JAK Z BABCIĄNIE MA JAK Z BABCIĄNIE MA JAK Z BABCIĄ   

 W tym roku moje wakacje były wyjątkowo                   
udane.  

Od razu po zakończeniu roku szkolnego pojecha-
łem do babci. Grałem tam w piłkę i xbox'a. Piątego 
sierpnia pojechałem z babcią i prababcią nad morze. 
Nocowaliśmy we Władysławowie. Była ładna                             
pogoda. Uczyłem się pływać, przeskakiwałem fale                        
i bawiłem się na plaży. Woda była bardzo ciepła.                    
Codziennie chodziłem na zakupy i obiady. Jeździłem 
na hulajnodze. Grałem w cymbergaja.  

 Gdy była brzydka pogoda, jeździłem na wycieczki. 
Zwiedziłem Jastrzębią Górę. Zrobiłem sobie zdjęcie                    
z Robertem Lewandowskim w Muzeum Figur                          
Woskowych.  

Odwiedziłem Gdynię. W porcie wszedłem 
na   ,,Dar Pomorza".  

 Szesnastego sierpnia pojechaliśmy pociągiem                       
na Hel. Zwiedziłem bunkry, a w głębi lasu było działo 
i stary czołg. To była bardzo ciekawa wycieczka.  

 Te wakacje były naprawdę odlotowe. Chciałbym       
je powtórzyć.  

Rafał Wieleba, 4b 
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▲ Z Robertem Lewandowskim.  

fot. Elżbieta Jastrzębska 

NAJFAJNIEJ BYŁO NA MAZURACHNAJFAJNIEJ BYŁO NA MAZURACHNAJFAJNIEJ BYŁO NA MAZURACH   

Wakacje w tym roku spędziłem bardzo ciekawie. 
Tylko przez jeden tydzień byłem w domu. W tym                       
czasie zaledwie trzy razy na boisku, to mało jak                                
na mnie.  

Najfajniej było na Mazurach. Tam bardzo                        
dużo pływaliśmy w maskach. Oglądałem pod wodą 
ryby, raki i różne rośliny.  

Po Mazurach pojechałem do dziadków. Dziadek                
codziennie zapewniał różne atrakcje - jeździliśmy                      
do McDonalds'a i do parku linowego oraz na basen. 
Potem pojechałem do mojej chrzestnej. Tam z moim 
rodzeństwem ciotecznym wymyślaliśmy różne                             
zabawy. Najbardziej podobało mi się, jak jeździliśmy 
wieczorami na hulajnogach.  

Byłem też w Gietrzwałdzie. Tam staliśmy dwie                     
godziny w kolejce do wody święconej.  

Pod koniec wakacji byliśmy w miejscu, gdzie                       
mieszkała moja prababcia. Do domu wróciłem dopiero 
drugiego  września. Przywiozłem ze sobą dużo                         
pamiątek.  

Mam nadzieję, że wakacje w przyszłym roku będą 
tak samo ciekawe. 

Jakub Bielaczyc, 4b 

▲ Na Mazurach dużo czasu spędzałem nad wodą. 

fot. Anna Bielaczyc 
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MAZURSKIE LATOMAZURSKIE LATOMAZURSKIE LATO   

W wakacje byłem dwa razy na Mazurach.                            
Za pierwszym razem pojechałem do kolegi.                   
Codziennie graliśmy w piłkę. Blisko było                          
jezioro, w którym się kąpaliśmy. Poznałem tam 
nowego kolegę Jasia. Bardzo mi się podobało. 

Za drugim razem pojechałem na obóz                               
piłkarski  „Błonianki”. Mieliśmy dwa treningi 
dziennie. Rozgrywaliśmy mecze z miejscowymi 
drużynami. Chodziliśmy parę razy na basen. 
Byliśmy na kręgielni. Rozegraliśmy tam turniej, 
w którym zająłem trzecie miejsce. Pojechaliśmy 
też do parku linowego „Gibon”. Chodziłem                 
tylko na najniższym poziomie, ponieważ mam 
lęk wysokości. Byłem w pokoju z trzema innymi 
chłopakami. Było z nimi super. Za rok pojadę na 
obóz piłkarski jeszcze raz. 

Wakacje były udane. 
 

Mateusz Witecki, 4b 

NAD MORZEM                                 NAD MORZEM                                 NAD MORZEM                                 
I W ŁĘCZYCYI W ŁĘCZYCYI W ŁĘCZYCY   

Moje wakacje były bardzo ciekawe.                              
Pierwszy miesiąc spędziłam z rodzicami,                             
a drugi u babci w Łęczycy.  

W lipcu byłam w Warszawie na dwóch    
cmentarzach powązkowskich, gdzie oglądałam 
groby znanych ludzi: sportowców, aktorów               
i pisarzy.  

Z mamą i tatą pojechałam do Uniejowa                       
na basen. Byliśmy tam dwa razy. Bardzo lubię 
pływać „rwącą rzeką”. Potem pojechałam nad 
morze do Karwi.                          

Chodziliśmy codziennie na plażę i oglądali-
śmy zachód słońca. Jeden raz poszłam                             
do Jastrzębiej Góry na pieszo brzegiem morza.  

W sierpniu wyjechałam do babci do Łęczycy. 
Bawiłam się tam w różne zabawy i trochę                             
czytałam książki. Byłam trzy razy w kinie, gdzie 
oglądałam filmy „Krzysiu, gdzie jesteś”, „Książę 
Czaruś” i „Uprowadzona księżniczka”.                                
Nauczyłam się jeździć na rowerze. Po trzech     
tygodniach wróciłam do Błonia. 

Dwa ostatnie dni wakacji spędziłam                                   
z rodzicami w pracy. Bardzo mi się podobało, 
ponieważ jest tam dużo książek (rodzice pracują 
w księgarni) i lubię pomagać mamie i tacie.  

Już nie mogę się doczekać kolejnych wakacji. 
 

Joanna Pejaś, 4b 

▲ Z panem Mateuszem Żebrowskim na sportowo. 

▲ Pierwszy miesiąc spędziłam z rodzicami,  a drugi u babci                 
w Łęczycy.  
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ZABAW BYŁO DUŻOZABAW BYŁO DUŻOZABAW BYŁO DUŻO   

Tegoroczne wakacje spędziłem w domu,                      
w szkole na tak zwanym „Lecie w mieście",                       
na rekolekcjach oraz na obozie siatkarskim                           
z kolegami z drużyny. 

Na samym początku wakacji brałem udział                   
w „Lecie w mieście". Pierwszego dnia miałem               
zajęcia w szkole. Zostaliśmy podzieleni na grupy       
i robiliśmy różne prace, na przykład rysowaliśmy 
koszulki na kartce. W kolejnych dniach byliśmy     
w policji, papugarni, Mszczonowie na basenie,                      
w Kampinoskim Parku Narodowym, w parku 
trampolin, klockowni, na ranczo oraz w El                          
Dorado. Jednego dnia byłem z mamą, siostrą,  
Różą i jej mamą na meczu siatkówki mężczyzn 
Polska - Łotwa. Wygrali Polacy 3:0. 

Później pojechałem z rodziną na rekolekcje                        
do Albertowa. Mieliśmy tam zajęcia dla młodzie-
ży i było przedszkole dla najmłodszych, gdzie 
chodziła moja siostra. Zabaw było dużo. Graliśmy 
w ping-ponga, piłkarzyki, w piłkę nożną                                
i siatkówkę. Kąpaliśmy się w basenie. Codziennie 
mieliśmy Mszę Świętą i służyłem jako ministrant. 
Kiedy wróciliśmy do domu, spędziłem dwa                        
tygodnie w domu.  

Pod koniec wakacji wyjechałem z Dawidem 
oraz kolegami z drużyny siatkarskiej  
na dwutygodniowy obóz siatkarski do Białego 
Dunajca. Nasze dni codziennie wyglądały                         
podobnie, to znaczy wstawaliśmy około szóstej 
pięćdziesiąt, aby zdążyć na siódmą dziesięć                         
na rozruch. Śniadanie mieliśmy o siódmej                         
czterdzieści pięć. Po śniadaniu robiliśmy                                
porządki, a od dziewiątej do dziesiątej piętnaście 
mieliśmy trening. Po treningu był czas                        
wolny, a po obiedzie drugi trening, który trwał 
od szesnastej do osiemnastej piętnaście.                               
Następnie  jedliśmy smaczną kolację, a przed                              
spaniem bawiliśmy się albo siedzieliśmy                         
w innych pokojach. Na terenie ośrodka były                      
boiska do gry w piłkę nożną, do koszykówki                         
i siatkówki. Była tam też altanka, pod którą stały 
piłkarzyki i stół do ping-ponga. Po jednej stronie 
boiska do piłki nożnej były konie, z drugiej rzeka, 
a z trzeciej pasły się owce.  

Raz podzieliliśmy się na cztery grupy i rywali-
zowaliśmy ze sobą. Moja drużyna wygrała.                       
Na treningu trener zorganizował konkurs,                            
na którym wygrałem strój. Udało mi się najdłużej 
odbijać piłkę, aż trzy minuty. Mieliśmy też dwie 
wycieczki w góry.  

Podczas pierwszej byliśmy na Hali Gąsienico-
wej. Idąc nad jeziorami, obserwowaliśmy cały czas 
górę Giewont. Druga wycieczka była nad Morskie 
Oko pod Rysami i trochę wyżej - nad Czarny                   
Staw. Nie wszyscy tam poszli.  

Pod koniec obozu długo jechaliśmy pociągiem 
do domu. W Błoniu byliśmy po pierwszej w nocy. 
Odebrali mnie rodzice z siostrą.  

Wakacje były bardzo udane i ze wszystkich  
wyjazdów najbardziej mi się podobał obóz                             
siatkarski. 

Karol Gruszczyński, 5c 

Wakacje rozpoczęłam od „Lata w mieście”.                       
Jak zwykle było bardzo wesoło i interesująco.                           

Byliśmy na basenie krytym i na basenach                       
termalnych w Mszczonowie. W klockowni                     
budowałam z koleżankami mieszkania. Bardzo 
pouczająca była wycieczka do Kampinosu, gdzie 
w muzeum oglądaliśmy wypchane zwierzęta.                 
Byliśmy również w straży miejskiej i policji. Tam 
najbardziej podobało mi się podglądanie naszego 
miasta przez monitoring. 

Po półkoloniach pojechałam z babcią                                    
do rodziny. Dobrze się tam bawiłam. Był basen, 
trampolina, a także drewniany domek z huśtaw-
kami i zjeżdżalnią. Lubię jeździć z babcią                              
do Krakowa, bo spotykam się z moją kuzynką 
Martynką.  

Następnie pojechałam z rodzicami do Łazów. 
Jak  zawsze pojechaliśmy z drugą rodziną, z którą 
zawsze spędzamy wakacje. Mieszkaliśmy                          
w domkach i mieliśmy blisko do morza. Była                       
cudowna, tropikalna pogoda, dlatego codziennie 
chodziliśmy na plażę. Zawsze sprawdzaliśmy, jaki 
kolor ma flaga. Jeśli była biała, mogliśmy się                       
kąpać. Po plaży chodziliśmy do lunaparku albo na 
gokarty. Codziennie jedliśmy lody tajskie. Pobyt  
w Łazach szybko minął, a po powrocie mama                    
kupiła mi chomika. Jest to chomik dżungarski,    
nazywa się Cookie i ma szare, mięciutkie futerko. 

W te wakacje pojechałam do Julinka                                           
i przeszłam dwie trudne trasy. Było bardzo                             
ekstremalnie.  

Wakacje jak zwykle szybko minęły, ale pozosta-
ły wspaniałe wspomnienia. 
                                                             Ala Kacprzak, 5c 

MOJE LATOMOJE LATOMOJE LATO   

Zdjęcia z pierwszego turnusu „Lata w mieście”,                        
na którym byli Karol i Ala, obejrzycie na str. 13.  
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NIE TYLKO W ALANYINIE TYLKO W ALANYINIE TYLKO W ALANYI   

W wakacje pojechałem do Włoch, jechałem 
przez dwa kraje: Austrię i Czechy. W Austrii                     
zatrzymaliśmy się na nocleg. Rano zjedliśmy 
śniadanie i ruszyliśmy dalej.  

Wieczorem dojechaliśmy do Coreno Ausonio. 
Dostaliśmy na kolację pizzę, później  poszliśmy 
spać. Kolejnego dnia zrobiliśmy polską kolację. 
Skończyła się ona o godzinie 1.00 w nocy.                          
Poszliśmy szybko spać, bo kolejnego dnia                       
mieliśmy pojechać nad morze. Rano wstaliśmy, 
zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy ręczniki                              
i pojechaliśmy. Morze było ciepłe. Nasmarowali-
śmy się kremem i poszliśmy się kąpać. Później 
wróciliśmy do przedszkola i zjedliśmy obiad.  

Minęło kilka dni i  pojechaliśmy zwiedzić                      
umierające miasteczko Monte Casino.  

Gdy wracaliśmy do Polski, zwiedziliśmy Rzym, 
poznaliśmy legendę o fontannie Di Trevi.                           
Widzieliśmy grób papieża w Bazylice i Koloseum.  

Wróciliśmy do Polski bardzo wcześnie                                  
i poszliśmy zabrać bagaże i paszporty. Wróciłem 
do domu i rozpakowałem się. A resztę wakacji 
spędziłem z rodziną.  

 

Mateusz Zawadzki, 5b 

W końcu nadszedł długo oczekiwany pierwszy 
dzień wakacji. 

Po krótkim szoku (bo nic nie musiałem),                           
wybrałem się z rodzicami na wesele do małej                        
podlaskiej miejscowości. Byłem tam świadkiem      
nieznanych mi do tej pory obyczajów weselnych, 
tańców i przyśpiewek. Było to niezapomniane,                  
wielopokoleniowe spotkanie. Dzięki temu weselu 
dowiedziałem się, że moja babcia tańczy lepiej niż 
ja. 

Po powrocie zwiedziłem malowniczo położone 
nad Wisłą płockie ZOO. Odwiedziłem też,                          
warszawską papugarnię—miejsce pełne pozytyw-
nej energii, śmiechu i wszędobylskich kolorowych                    
papug. Ptaki siadają na ramionach, dłoniach,                       
szczypią w uszy, jedzą przysmaki prosto z rąk. 

Innego dnia byłem gościem w domu, w którym 
urodził się Fryderyk Chopin. Podziwiałem piękny 
park i „naszą” Utratę.  

Część wakacji spędziłem nad morzem. Pogoda 
dopisywała, więc czasu na zwiedzanie było                            
niewiele. 

Zanim jeszcze zakończył się rok szkolny,                           
pojechałem na tydzień do Turcji.  

Mieszkałem w Alanyi w dużym hotelu                            
na piątym piętrze z widokiem na morze i góry. 
Były tam cztery baseny w aquaparkiem z dziesię-
cioma zjeżdżalniami. Na posiłki szliśmy do jadal-
ni, gdzie można było jeść tyle, ile się chciało. 
Czwartego dnia popłynęliśmy w rejs pirackim 
statkiem, z którego podczas postoju mogliśmy 
skakać do wody i pływać w morzu—woda była 
strasznie słona!  Były również pokazy piratów 
oraz piana party.  

Następnie pojechałem z babcią i dziadkiem na 
baseny termalne w Hajduszoboszlo na Węgrzech. 
Wynajmowaliśmy domek niedaleko basenów.                    
Po powrocie zostałem na wsi i pomagałem                         
dziadkowi w różnych pracach.  

W lipcu odwiedziła mnie kuzynka                                        
z Londynu—Tosia. Bawiliśmy się wspólnie,                     
byliśmy na basenie, w parku linowym i na pizzy.  

W sierpniu pojechałem do ZOO we Wrocławiu. 
Było tam oceanarium i afrykarium. Najbardziej 
podobały mi się płaszczki i rekiny oraz żółwie. 

Wakacje miałem udane. Szkoda, że tak szybko 
się skończyły. 

Filip Nielepiec, 5c 

WE WŁOSZECHWE WŁOSZECHWE WŁOSZECH   

LATO PO POLSKU LATO PO POLSKU LATO PO POLSKU    

▲ Fontanna Di Trevi jest najbardziej znaną                                     
barokową fontanną w Rzymie. Turyści zwyczajowo 
wrzucają do niej monety, aby zapewnić sobie                          
powrót do Rzymu.  

 Oprócz pobliskich latarni, odwiedziłem                        
najbardziej wysunięty na północ punkt na mapie 
Polski. Znajduje on się w Jastrzębiej Górze.  

Wakacje były dniami zabaw, leniuchowania                         
i przygód. W tym roku wykorzystałem je w stu      
procentach. 

   Michał Firsiuk, 7c 

fot. Wikimedia Commons 
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WAKACJE Z YOUTUBERAMIWAKACJE Z YOUTUBERAMIWAKACJE Z YOUTUBERAMI   

Jak co roku czekałem na wakacje z utęsknieniem. 
Gdy nadeszły, okazały się jednymi z najlepszych                       
w moim życiu. 

Przez pierwsze dwa tygodnie chodziłem na zaję-
cia w Centrum Kultury. Po dwóch tygodniach zajęć          
przyjechał do mnie kuzyn Filip, aby razem ze mną 
poczekać na wakacje z YouTuberami, których już 
nie mogliśmy się doczekać. 

Nasza podróż, która zaczęła się w Warszawie, 
trwała osiem godzin i zakończyła się w Muszynie. 
Gdy dostaliśmy pokoje i rozpakowaliśmy się,                           
nadszedł czas na obiadokolację. Po posiłku                                   
zapoznaliśmy się z naszą grupą i nazwaliśmy ją 
„Pasterze”.  Byliśmy piątą, najstarszą grupą. 

Kolejny dzień spędziliśmy na świeżym powie-
trzu, grając w różne gry towarzyskie i terenowe.                                    
To pozwoliło nam się lepiej poznać i nawiązać                          
pierwsze dobre znajomości. 

Kolonie obfitowały w wiele atrakcji. Pojechali-
śmy na wycieczkę autokarową do Krynicy, gdzie                                  
wjechaliśmy kolejką na Górę Parkową, spacerowali-
śmy po Parku Zdrojowym, a na koniec weszliśmy                    
do pijalni wód. 

Bardzo dużo czasu spędzaliśmy na świeżym                       
powietrzu: mieliśmy aquazorbing, trikke, paintball, 
euro-bungee oraz wielką zjeżdżalnię wodną. 

I wreszcie nadszedł upragniony dzień, kiedy                              
przyjechali YouTuberzy. Byli to Stuu, Kaiko,                       
Karolek i Kompleksiara. YouTuberzy to tacy ludzie, 
którzy tworzą filmy na YouTube. Moim ulubionym 
jest Karolek, więc wybrałem jego grupę. Przyjazd                                
YouTuberów dostarczył nam wiele atrakcji. 

Podczas wspólnego budowania zamku                             
z kartonów nagrywaliśmy film, który jest już                       
dostępny na YouTubie.   
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Podczas rozmów z YouTuberami dowiedzieli-
śmy się, jakie mają marzenia, jak wygląda ich                       
codzienność oraz co lubią robić.  

Na pożegnanie ostatniego dnia kolonii                            
mieliśmy zorganizowane ognisko. 

Po powrocie do domu czekał na mnie jeszcze                           
wyjazd z rodziną nad morze oraz z tatą w trasę. 

Tegoroczne wakacje minęły mi bardzo szybko                          
i przyjemnie. Poznałem kilku ciekawych ludzi,                        
widziałem największy port w Niemczech                                         
i beztrosko spędzałem czas na plaży. 

To były udane wakacje. 
Mateusz Kobierecki, 7c 

JASIU, DO TABLICY!JASIU, DO TABLICY!JASIU, DO TABLICY!   

☺ Artur spóźnił się do szkoły.  
- Co się stało? - pyta nauczyciel. 
- Zaatakował mnie rabuś. 
- Czy coś ci ukradł? 
- Tak, pracę domową. 
 
☺ Przed sprawdzianem: 
- Mam nadzieję, że dziś nikogo nie przyłapię                      
na ściąganiu—oświadcza nauczyciel. 
- I my też mamy taką nadzieję—odpowiadają 
chórem uczniowie. 

☺ Mała uczennica przychodzi na lekcję gry                   
na skrzypcach. 
- A co to jest? - pyta zdziwiony profesor                       
na widok karabinu maszynowego w futerale.  
- Ojej! - zmartwiła się dziewczynka.—Ale się tatuś 
zdziwi. Dziś z kolegami wybrał się do banku          
podjąć pieniądze.  
 
☺ - Gdzie podpisano traktat pokojowy kończący 
pierwszą wojnę światową? - pyta nauczyciel 
ucznia. 
- Na samym dole, pod tekstem—pada                              
odpowiedź. 
 

Źródło: „Dowcipy dla dzieci” [wybór: Konrad Wojciechowski] 
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fot.  Kura CC-BY 3.0 

PRZEPIS NA UDANE WAKACJEPRZEPIS NA UDANE WAKACJEPRZEPIS NA UDANE WAKACJE   

W tym roku wakacje były bardzo udane. Wiele 
się działo, czasami mi się nudziło, ale cieszę się,                
że mogłam przeżyć tyle ciekawych przygód.  

Rok szkolny zakończył się 22 czerwca 2018 roku. 
Kilka dni zostaliśmy w domu, a następnie wyjecha-
liśmy do naszych babć, ponieważ ich domy dzieli 
kilka kilometrów, spędzaliśmy czas raz u jednej, raz 
u drugiej. U jednej babci mamy siostrę cioteczną 
Alę, ma ona dwa lata. Pomimo tego, że jest od nas 
parę lat młodsza, nigdy nam się nie nudziło.                          
Mieliśmy tam mnóstwo atrakcji: basen, trampolinę, 
piaskownicę. Natomiast u drugiej babci zawsze się 
coś dzieje, ponieważ jest mnóstwo dzieci. Tam też 
mamy basen, tylko większy. Jest piaskownica,                     
huśtawki, trampolina i często chodzimy do lasu.                    
U obu babć byliśmy do początku sierpnia, potem 
wróciliśmy do naszego domu, aby spakować się                    
w góry.  

Do Zakopanego jechaliśmy kilka rodzin.                            
Musieliśmy wstać o  drugiej w nocy. Podróż szybko 
minęła i już o godzinie ósmej byliśmy na miejscu. 
W sobotę się rozpakowywaliśmy, w niedzielę                     
poszliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, 
a następnie udaliśmy się na zakopiańskie Krupów-
ki. Kolejnego dnia nie było ładnej pogody, dlatego 
poszliśmy do Doliny Strążyskiej. Niektórzy udali 
się na Sarnią Skałkę, a inni nad wodospad.                              
Ja wolałam iść nad Siklawicę—bałam się, że druga 
trasa będzie dla mnie za trudna.  

Zanim wszyscy zebrali się przy schronisku,                      
leżeliśmy sobie na kocykach, podziwiając piękno 
naszych gór. Po powrocie do pensjonatu bawiłyśmy 
się na podwórku: graliśmy w badmintona, w piłkę 
lub odpoczywaliśmy na hamakach. We wtorek                     
byliśmy na mieście, na placu zabaw, w domu „do 
góry nogami” i przy wielkim napisie „Zakopane”. 
Następnego dnia rozłączyliśmy się. Ja z tatą poszli-
śmy na Dolinę Za Bramką. Na końcu tej doliny są  
strumyki, gdzie można skakać po skałkach.                          
Posiedzieliśmy sobie na kamieniu, napiliśmy się                       
i zjedliśmy. Wróciliśmy do domku i zaczęliśmy                      
się pakować. Na drugi dzień wracaliśmy do domu. 
Nie zajeżdżaliśmy do Błonia, tylko od razu pojecha-
liśmy do babci. Byliśmy tam jeszcze tydzień.   

Moja babcia była dyrektorem szkoły i dostała 
zaproszenie na Dożynki w Wąsewie. W programie 
były występy Amelii Andryszczyk—półfinalistki                     
I edycji The Voice Kids (mieszka ona w tym samym 
mieście co moja babcia). Oczywiście oprócz niej        
było  wiele  innych  wykonawców:  zespół  Dejw -                   

disco polo, Patrycja Runo z zespołem – gwiazda 
muzyki cygańskiej, zespół Cyganeria i dużo                  
innych atrakcji. Bardzo chciałam jechać i rodzice 
się zgodzili. Było super, Amelia ma tak piękny   
wokal, po prostu pozazdrościć. Miałam okazję 
zrobić sobie z nią zdjęcie i porozmawiać. Do domu 
babci wróciliśmy po 21.00. Czwartek szybko                    
zleciał, a w piątek już jechaliśmy do Błonia.                          
W domu już powoli przygotowywaliśmy się                         
do szkoły, ale i tak jeszcze miałyśmy sporo czasu 
wolnego. Mogłyśmy się spotykać z koleżankami. 
W sobotę przed  początkiem roku ja, Ola, Marysia 
i Sebastian poszliśmy na zabawy organizowane na 
placu zabaw i tak się przydarzyło, że wygrałam 
voucher do Julinka dla całej rodziny. Voucher 
obejmował minigolfa, krainę dmuchańców, park 
linowy i rajd samochodami elektrycznymi.  

Te wakacje uważam za bardzo udane. Mam 
nadzieję, że za rok też będą tak przyjemne.                     
Ciekawe, jakie będę miała przygody?  

Maja Rosińska, 7c 
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WYDARZENIA 

„A mnie jest szkoda lata…”. 

LATO W MIEŚCIELATO W MIEŚCIELATO W MIEŚCIE   

fot. Aneta Domuracka 
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DZIECI LISTY PISZĄ 

NASTĘPNE WAKACJE SPĘDZIMY RAZEMNASTĘPNE WAKACJE SPĘDZIMY RAZEMNASTĘPNE WAKACJE SPĘDZIMY RAZEM   

Dogońmy lato! 

Błonie, 09.09.2018r.  
Cześć Szymon!  
Dawno się nie widzieliśmy, więc chciałbym Ci 

opowiedzieć o tym, jak spędziłem te wakacje.  
Trzy dni po zakończeniu roku szkolnego wyje-

chałem z całą moją rodziną do Bułgarii. Spędziłem 
tam trzy tygodnie. Pogoda była różna. Pierwszego 
dnia w nocy była okropna burza z piorunami.                     
Kolejne dni były ciepłe i słoneczne. Kąpałem się                   
w morzu i basenie. Po powrocie z zagranicy                        
przyjechał do mnie mój przyjaciel Janek z Krako-
wa. Spędził ze mną trzy tygodnie. Jeździliśmy                    
codziennie na rowerach i graliśmy w piłkę nożną 
na boisku. Później wyjechałem na obóz sportowy                              
z moją drużyną piłkarską „Błonianka” do Mławy. 
Codziennie miałem treningi po dwa razy. Czasami 
miałem sparingi z innymi drużynami. Chodziliśmy 
też na basen i mieliśmy wycieczkę do parku                        
linowego. Po obozie wyjechałem jeszcze z moim 
tatą, Julią i ciocią Martą w góry na trzy dni. Przez 
ten krótki czas weszliśmy na: Trzy Korony,                          
Sokolicę i zaliczyliśmy spływ Dunajcem na ponto-
nie. Było naprawdę super.  

Te wakacje bardzo mi się podobały, bo wyjecha-
łem kilka razy w różne miejsca i spędziłem czas                    
z moim kumplem Jaśkiem. Mam nadzieję,                            
że  następne wakacje spędzimy razem.  

Pozdrawiam, Twój przyjaciel Rafał 

Droga Julko,  
w pierwszych słowach mojego listu                            

chciałabym Cię pozdrowić i przeprosić za to,                     
że tak długo do Ciebie nie pisałam, ale byłam 
chora. Na szczęście to nic poważnego.  

W tym roku wakacje wraz z rodzicami                       
spędziłam na jeziorem. Znalazłam bardzo dużo 
różnorodnych muszli. Pływałam też żaglówką                      
i widziałam bardzo dużo ryb oraz poznałam ich 
gatunki. Było to nowe i bardzo przyjemne                       
doświadczenie.  

W tym samym czasie co my na wczasy przyje-
chała rodzina z dużym kudłatym psem. Bardzo 
lubiłam się z nim bawić, na przykład w aporto-
wanie i pływanie w jeziorze. Lubiłam również 
spacerować z rodzicami po lesie. Wakacje nad 
jeziorem szybko się skończyły. W drodze do             
domu odwiedziliśmy park miniatur, w którym 
znajdowało się dużo zminiaturyzowanych zabyt-
ków z całego świata. Były one bardzo interesują-
ce, posiadały ciekawą i zróżnicowaną architektu-
rę, więc bardzo miło mi się zwiedzało. Bardzo 
żałuję, że nie mogłaś ze mną pojechać, bo lubię 
spędzać z Tobą czas. 

 Do zobaczenia w najbliższym czasie. Ania 

Błonie, 13.09.2018r.  
Cześć Hania!  
Ciekawa jestem, jak spędziłaś swoje wakacje? 

Czy tak samo aktywnie jak ja?  
W lipcu byłam z moją rodziną w Grecji                              

na wyspie Kreta, która jest położona na Morzu 
Śródziemnym. Polecieliśmy tam samolotem,                           
dlatego nasza podróż trwała tylko trzy godziny.    
W Grecji byliśmy tydzień. Zwiedziliśmy część 
wschodnią, między innymi plażę Vai, na której 
nagrano reklamę batonów Bounty. Było to                        
naprawdę cudne przeżycie, móc zobaczyć tak                      
egzotyczną plażę, porośniętą palmami daktylowy-
mi. To były niezapomniane wakacje, pełne                  
przygód.  

Pozdrawiam i całuję Cię mocno, Ala. 

Wola Łuszczewska, 13.09.2018  
Droga Amelko!  
Dawno się nie widziałyśmy, cieszę się, że                        

wysłałaś do mnie list. Widzę, że miałaś bardzo 
udane wakacje.  

Tegoroczne wakacje spędziłam z moimi                              
bliskimi w Chorwacji. Apartament mieścił się                       
niedaleko morza. Pogoda była wymarzona.                         
W bardzo czystej i ciepłej wodzie, może było się 
kąpać tylko w butach chroniących przed jeżowca-
mi. Codziennie po plażowaniu chodziliśmy na 
pyszne lody i trampoliny. W jeden z wakacyjnych 
dni płynęliśmy statkiem ze szklanym dnem.                      
Mogłam podziwiać ryby, jeżowce, ślimaki                       
morskie oraz ośmiornice. To były super wakacje.  

Pozdrawiam, Ola. 

Listy napisali uczniowie klasy 4c pod opieką                           
pani Urszuli Przygody. Ciąg dalszy na następnej 
stronie. ► 
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RECENZJE 

Droga Kalino!  
Na wstępie chcę Ci podziękować za Twój                      

ostatni list. Teraz ja opowiem Ci, gdzie byłam i co 
robiłam na wakacjach.  

W lipcu pojechałam z koleżankami i kolegami 
na kolonie do Mrzeżyna. Kąpaliśmy się w morzu                  
i jeździliśmy na wycieczki. Na przykład byliśmy 
na Tropical Islandia, gdzie było bardzo dużo                       
basenów i zjeżdżalni. W Kołobrzegu zwiedzaliśmy 
Stare Miasto. Bardzo dobrze się bawiłam.                               
W sierpniu pojechałam z tatą, jego kolegą oraz                        
z jego synem Szymonem w góry Pieniny. Chodzili-
śmy górskimi szlakami i zatrzymywaliśmy się                      
w schroniskach. Zdobywaliśmy szczyty,                                     
na przykład Trzy Korony. Płynęliśmy także                        
tratwą, a ja nurkowałam w jeziorze. Myślę, że za 
rok mogłabym znów pojechać w góry.  

Pod koniec sierpnia wyjechałam z mamą i tatą 
do Szczecina. Zwiedziliśmy zamek książęcy,                     
byliśmy w schronie z II wojny światowej, płynęli-
śmy statkiem po rzece Odrze i dużo spacerowali-
śmy. Odwiedziliśmy Świnoujście, do którego                  
płynęliśmy dużym promem, Międzyzdroje i osadę 
Piastów i Wikingów w Wolinie. Na wakacjach  
spędziłam miło czas. Szkoda, że następne są                  
dopiero za rok.  

Pozdrawiam Cię serdecznie i czekam na Twój 
list. Hania 

Błonie, 09.09.2018r.  
Drogi Mateuszu!  
Dawno nie dostałem od Ciebie żadnej                              

wiadomości. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko 
w porządku. Chciałem Ci opowiedzieć o moich 
wakacjach. Razem z rodzicami i młodszym                  
bratem Szymonem już w kwietniu polecieliśmy 
samolotem do Hiszpanii. Po raz pierwszy lecia-
łem samolotem i na początku trochę się bałem. 
Mieszkaliśmy w Alicante—pięknym miasteczku 
położonym nad samym Morzem Śródziemnym. 
Całe dnie spędzaliśmy na plaży. Razem z bratem 
budowałem zamki z piasku i kąpałem się                             
w morzu. Wieczorami spacerowaliśmy po prome-
nadzie, która znajdowała się blisko portu z jachta-
mi. Bardzo mi się podobało w Alicante i chciał-
bym tam wrócić.  

W sierpniu pojechaliśmy w polskie góry                      
Karkonosze. Zatrzymaliśmy się w Szklarskiej                  
Porębie. Spędziliśmy tam pięć dni, podczas                    
których zwiedzaliśmy różne miejsca takie jak:          
Dinopark, park rozrywki Esplanada oraz park 
linowy Trollandia. Najbardziej podobał mi się 
zjazd kolejką górską. Kupiłem wiele pamiątek dla 
rodziny i próbowałam różnego rodzaju                           
oscypków. Przesyłam Ci kilka zdjęć, żebyś                             
zobaczył, jak spędziłem wakacje. Mam nadzieję, 
że Twoje też były udane.  

Czekam na list od Ciebie, Kacper 

DYWIZJON 303DYWIZJON 303DYWIZJON 303   

Dnia 24 września tego roku byłem wraz z klasą 
na filmie pt. „Dywizjon 303”. 

Film powstał na podstawie książki napisanej 
przez Arkadego Fiedlera. Wyreżyserował go Denis 
Delića. W rolach głównych wystąpili Maciej                       
Zakościelny i Piotr Adamczyk. 

Jest to opowieść o grupie polskich lotników,                   
którzy biorą udział w obronie Anglii przed nalota-
mi niemieckimi w czasie II wojny światowej. 

Polscy lotnicy, początkowo wyśmiewani                           
i niedoceniani, stali się legendą. Walczyli bardzo   
odważnie i niebezpiecznie. Nikt nie latał tak jak oni. 
Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, 
ale także o ich życiu prywatnym. 

„Dywizjon 303” bardzo mi się podobał. Najwięk-
sze wrażenie zrobiły na mnie efekty specjalne. Były 
one bardzo realistyczne. Czasami miałem wrażenie, 
że lecę jednym z tych samolotów.  

▲ Piloci z dywizjonu 303.  

► 

Uważam, że film ten powinni obejrzeć wszyscy 
młodzi ludzie. Niezwykły patriotyzm lotników 
może być przykładem dla kolejnych pokoleń                    
Polaków. 

Mateusz Kobierecki, 7c 

Czekamy na Wasze recenzje filmów, książek, gier 
komputerowych. Piszcie: diamir72@o2.pl 
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Oj, już we wrześniu sporo się wydarzyło! 

W WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIE   
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▲ Akcja organizowana przez Szkolny Klub                                 
Wolontariatu "Piórniki do Afryki". 41 piórników                     
zostało dostarczonych do Fundacji Dzieci Afryki przez 
panią Beatę Uczciwek i panią Urszulę Przygodę.                                    
Dziękujemy wszystkim darczyńcom i zaangażowa-
nym. wolontariuszom. Szczególne podziękowania                             
dla siostry Anny Markowicz! ▪ 

Dziewczyny z UKS Beta Błonie                                         
są THE BEST!  

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 

WSZYSCY JESTEŚMY W KROPKI!!! 

PRZYJDŹ NA KONCERT DO CENTRUM KULTURY! 

OTWARCIE BIEGU SZTAFETOWEGO 

O PUCHAR STAROSTY 
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KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

Uczmy się języków obcych! 

HOLIDAYSHOLIDAYSHOLIDAYS   

Holidays are the greatest time in the year.            
Everyone waits for it impatiently. Holidays for chil-
dren lasts for two months, adults often have two 
weeks free. This is the time of resting and joint 
spending moments with family. 

There are many different ways of spending the 
time. What we choose depends on us. Part of                                    
people go abroad, but many people spend the                   
holidays in Poland. Poland is a very beautiful           
country to visit and discovery there are new nocks. 
I admit that I prefer spending holidays in Poland, 
especially in the mountains. I really love it. 

This year, summer was wonderful. The                       
weather was beautiful. Almost  all the July and Au-
gust it was sunny.  

1. You can go … in different countries in the world. 
2. Italy, China, Australia they are all famous … . 
3. I want to buy a … to fly around the word. 
4.  At the … site you can sleep under the stars, light 
a campfire and walk in the forest. 
5. You can … a horse or a bike. 
6. Climb the … . 
 7. You can go in a… on the river. 
8. You can swim and sunbathe by the… 

Holiday crossword (by Maja Bieńkowska and Lena Orłowska, kl.5a) 

Teacher: Rafał Herman 

Part of my free time I walked in the Tatras with 
parents. It was great. We went to Slovakia,                  
and there we reached the mountain of Scaled                 
Pleso. We did it in a ski lift. At the top,  I admired 
the beauty of the high Tatra and nearest valleys. 
The view was magnificent and that is why I took 
quite a few pictures. I recommend it to everyone.            
I also enjoyed the warm baths of the thermal                  
spa in Białka Tatrzańska. 

Unfortunately, good things end up quickly – 
summer holidays as well. For the next one we 
must wait for 8 months. I hope that next year,                   
I will spend another fantastic holidays. 

 

Jakub Owczarek, 5a  

Solve a crossword.  

 

 

    1                       

        2                   

        3                   

  4                         

      5                     

6                           

      7                     

          8                 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

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. 

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

   

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

   

Mogę być bardzo wściekły na to, czego nie mam, albo bardzo wdzięczny za to, co mam.  

Nick Vujicic 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

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

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest 
także poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki. 

STOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Redaktor naczelny: Michał Firsiuk   

Zespół redakcyjny: Maja Bieńkowska, Kacper Ćwiek, Ula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Milena 
Kuchta, Łukasz Mulawa, Lena Orłowska, Jakub Owczarek, Janka Paradowska, Kinga Rogoza, 
Maja Rosińska, Piotr Siedlecki 

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

Współpraca: Urszula Przygoda, Rafał Herman 

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

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

 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Nawiązuje ona do tematu kolejnego numeru 
gazety. 

 

Z tytułem, której książki kojarzy się to zdję-
cie? 

 

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

Podajemy rozwiązanie poprzedniej zagadki  
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia spływ Dunaj-
cem na tle Trzech Koron w Pieninach.  

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
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