
 

 

 Drodzy Uczniowie i Nauczyciele ! 

 Pierwszy numer naszej szkolnej  gazetki  cieszył się ogromnym powodzeniem. Bardzo dziękujemy 
wszystkim naszym czytelnikom oraz uczniom i nauczycielom, którzy pomagają współtworzyć szkolne 
pisemko. Mamy nadzieję, że numer 2 również Was zainteresuje. Jednocześnie obiecujemy, że    
dołożymy wszelkich starań, aby  każdy z Was znalazł w nim coś wyjątkowego  

Życzymy miłego czytania! 
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Czerwiec : 

 Święto Bułki - 1 czerwca 

 Dzień Sąsiada - 2 czerwiec 

 Dzień Dobrej Oceny - 3 czerwca 

 Światowy Dzień Pocałunku -       
6 czerwca 

 Dzień Przyjaciela - 9 czerwca 

 Święto Dobrych Rad -              
13 czerwca 

 Święto Muzyki - 21 czerwca 

 Święto Uwalniania Książek -  
data ustalona przez                
organizatorów  

 

 

Lipiec: 

 Dzień Psa - 1 lipca 

 Święto Hot-doga - 4 lipca 

 Światowy Dzień bez      
Telefonu Komórkowego      
- 15  lipca 

 Dzień Czerwonego        
Kapturka - 19 lipca 

 Dzień Włóczykija - 23 lipca  

 

Sierpień : 

 Światowy Dzień Musztardy 
- 6 sierpnia 

 Międzynarodowy 
Dzień Młodzieży                
- 12 sierpnia 

 Międzynarodowy Dzień 
Osób Leworęcznych - 13 
sierpnia 

 Międzynarodowy Dzień 
Bloga - 31 sierpnia  

 

 

 

Informator szkolny 

Dzwonki 

8:15—9:00 

9:10—9:55 

10:05—10:50 

11:05—11:50 

12:00—12:45 

12:55—13:40 

13:55—14:40 

Godziny 

otwarcia: 

Świetlica (dolna) 7:30—16:00 

Świetlica (górna) 13:00—16:00 

Biblioteka : 8:30—14:30 

Pedagog szkolny:              
Pon -wt 8:15—14:15 

Śr -pt 8:45—14:45 

Psycholog: 

Wt 10:00—15:00 

Czw 10:00—15:00 

Pielęgniarka  

Pon-wt 8:00—15:35 

Śr —— 

Czw 12:00—15:35 

Pt 8:00—15:35 

 

Stomatolog 

Śr 8:00—13:00 

Pt 8:00—13:00 

 

Kalendarium kwartalne 

PODZIĘKOWANIA 

 

Rodzice Oli 

składają serdeczne podziękowania 

Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, 

za zebranie funduszy na zakup aparatu słuchowego 

dla uczennicy z klasy I a. 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co po-

siada, lecz przez to, kim jest i nie przez 

to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z 

innymi.” 

   Jan Paweł II 

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

21 lutego odbył się Międzynarodowy Dzień Języka       
Ojczystego. Uczniowie z koła języka polskiego i biblio-
tecznego pełnili dyżur na korytarzu przy wystawie słow-
ników. Był także quiz na temat wiedzy językowej. 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Pierwszy dzień wiosny pod hasłem: NA WIOSNĘ I NA CO DZIEŃ - TRZYMAJ FORMĘ! 

21 marca wszystkie klasy przygotowały stoły ze zdrową żywnością.  Odbył się również mecz piłki nożnej 
między drużyną  dziewcząt i chłopców — zwyciężyli chłopcy. 

 

                 DZIEŃ OTWARTY 
Dnia 26 marca podczas tzw. "Dnia Otwartego" przyszli 

pierwszoklasiści wraz z rodzicami mieli okazję zwiedzić szkołę.  Przygotowano wiele atrakcji— kąciki 
tematyczne w każdej klasie, ENGLISH CAFE, sale zabaw.  Ponadto uczniowie z koła bibliotecznego swój talent 
aktorski zaprezentowali w inscenizacji bajki „Śpiąca królewna”.  

DZIEŃ PATRONA 
Poniedziałek 24 marca 2014 r. to wyjątkowy dzień w     
murach SP nr 2. Uczniowie klas piątych z nauczycielem 
historii p. P. Piestrzyńskim przygotowali uroczystą        
akademię upamiętniająca wybitnego brzezinianina oraz 
zaprezentowali ponadczasowe poglądy humanisty.  



Magdalena Smaż oraz Weronika Durańska z klasy 
VI B zostały laureatkami XXVII edycji konkursu 

„Mój Las” organizowanego przez Zarząd Okręgu 

Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody! Brawo dziewczyny! 

Julia Bartnicka uczennica kl.  VI a została 
finalistką X edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Z 

poprawną polszczyzną na co dzień”, organizowanego 

przez LOGOS w Warszawie.  

 Wielkim sukcesem uczennicy klasy VI b – Nataszy 
Polasińskiej – zakończył się konkurs  języka polskie-
go pt. ,,Ortograficzne wędrówki z Tuwimem”. 

NASZE SUKCESY 

5 marca na pływalni w Aleksandrowie Łódzkim   
odbyła się II runda Mistrzostw Województwa 

Łódzkiego klas III w pływaniu. Najlepsze miejsca 

uzyskali Iga Sienkiewicz i Jakub Domin.  

Tak dalej! 

Gratulujemy Joannie Płockiej, która, zajęła I 

miejsce w konkursie  „A postcard from win-
ter holidays”. 

W gminnych eliminacjach 37 Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej najlepszy wynik 
(spośród uczniów naszej szkoły) uzyskała Weronika 

Cieślak zajmując 4 miejsce.  Wszystkim uczestni-

kom należą się słowa uznania, gdyż konkurs wymaga 
dużej specjalistycznej wiedzy.  

29 kwietnia odbył się konkurs biblio-

teczny „Pięknie czytam”.  Najlepsi okazali się: 

Aleksandra Loba 

Małgorzata Wawrzyniak 

Izabela Kołtun 

GRATULUJEMY! 

W konkursie „Symbols of Spring", organizowanym przez 

anglistki, wszystkie dzieci wykazały się kreatywnością       
i znajomością języka angielskiego. Jury zdecydowało, że 

wszyscy uczestnicy zasługują na pierwsze miejsce. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy  

NAJLEPSI SPORTOWCY 

Zapytaliśmy wuefistów, o to, kto według nich   za-
sługuje na miano sportowca roku. I.. no cóż.  Nieła-
twa sprawa. Tyle osiągnięć, tyle medali,  sukcesów, 
rekordów. Jest się czym pochwalić. Dlatego po 
namyśle postanowiono wyróżnić nie jednego ale 10 
najlepszych sportowców i sportsmenek roku szkol-
nego 2013/2014. Kolejność podawania nazwisk 
jest całkowicie przypadkowa.  

Najlepsi sportowcy: Mateusz Koralewski, Jakub 
Klepczarek, Marcin Bykowski, Dawid Krawczyk,     
Maciej Kotynia, Artur Malinowski, Jakub            
Poddembski, Filip Przybylski, Wiktor Łapka,   
Michał Wolańczyk  

Najlepsze sportsmenki: Karolina Żurek, Karolina 
Skwarka, Wiktoria Jaszczyk, Weronika Dziubek, 
Karina Trejster, Zuzanna Ziółkowska, Wiktoria     
Tympalska, Maja Hrowatić, Zorika Jagiełło,   
Zuzanna Pielarz   



Robert Dyrała - finalista kon-
kursu matematycznego  o zasięgu 
łódzkim  „Z Pitagorasem na Ty ‘’ 
oraz zdobywca 5 miejsca w  
konkursie informatyczno-
matymatycznym.  

Robert do konkursów podchodzi 
bezstresowo. Niewiele rzeczy go 
zaskakuje, może jedynie ilość osób 
biorących udział w konkursie. Eli-
minacje do etapu wojewódzkiego 
wspomina z sympatią. Uważa, że 
finały były równie świetnie zorga-
nizowane. W gimnazjum chciałby 
wziąć udział w innych konkursach. 

Młodzi, zdolni i … godni naśladowania 

Wiedzę możemy zdobyć od innych, ale 
mądrości musimy nauczyć się sami - 

A. Mickiewicz  
Marcel  Wieczorek -
zdobywca 2 miejsce  w         
wojewódzkim  konkursie       
matematycznym              
„Slalom  Matematyczny” 

    Marcel lubi matematykę         
i konkursy. Spodobał mu się   
ten konkurs , ponieważ był         
oryginalny.  Przygotowywał się 
na zajęciach  i w domu,      
sumiennie rozwiązując testy.  
Na  konkursie najbardziej          
zaskoczyła go  algebra. 

    Marcel uważa, że warto 
włożyć dużo pracy, by osią-
gnąć sukces.  Ma nadzieje na 
sukces w Olimpusie. 

 

Natasza Polasińska 
laureatka łódzkiego konkursu „Ortograficzne wędrówki z Tuwimem”.  

Natasza bardzo lubi lekcje języka polskiego. Jest ambitną uczennicą —często 
uczestniczy w różnego rodzaju konkursach polonistycznych i ma niemałe osią-
gnięcia, z których jest bardzo dumna. „Ortograficzne Wędrówki z Tuwimem” 
wspomina z ożywieniem. Pierwszym etapem było dyktando.  W finałowym zmaga-
niach musiała m.in. napisać przepis na „Komary w sosie konwaliowym”.  

Natasza wzoruje się na wielu osobach, jednak najbardziej ceni pisarza Rafała 
Kosika. Uczennica chce w przyszłości zostać pisarką lub dziennikarką. Już teraz 
pisanie różnych tekstów sprawia jej wiele przyjemności. 

„Wszystko zależy od zaangażowania. Jeśli lubisz to co robisz - rób to, nawet 
jeśli wymaga to czasu” mówi nasza koleżanka. 

 

Julia Bartnicka – finalistka ogólnopolskiego konkursu „Z poprawną polsz-
czyzną na co dzień”  
Julia postanowiła wystartować w konkursie, by sprawdzić swoją wiedzę i umie-
jętności polonistyczne. Przygotowywała się do niego rozwiązując różnorodne 
testy, jednak trzeci etap konkursu zaskoczył ją. W finałach uczestnicy pisali 
opowiadania na podstawie paru obrazków. 

Według Julii na osiągnięcie sukcesu trzeba poświęcić dużo czasu. 

Julia bardzo chciałaby zająć jakieś miejsce w konkursie, czego i my bardzo jej 
życzymy. Już wkrótce wyniki :)  

Laureaci konkursów 

NASZE SUKCESY Strona przygotowana na podstawie wywiadów      
przeprowadzonych z nauczycielami i w/w uczniami. 

Marcin Kotynia — zdobywca III 
miejsca w wojewódzkim konkursie 
matematycznym ,,Slalom Mate-
matyczny”. Finalista konkursu 
matematycznego „Z Pitagorasem 
na Ty”.  

Marcin do konkursu matematycz-
nego przygotowywał się przez ok.  
2 miesiące. Jest dumny z tego, że 
udało mu się dojść do finałów. Nie 
było łatwo —finałowe zmagania   
okazały się stresujące. „Każdy 
uczestnik usiadł przy stoliku z    
laptopem i odpowiadał na pytania 
wyświetlane na monitorze” -    
wspomina Marcin. Nasz kolega   
jednak lubi wyzwania i ma nadzieję, 
że w gimnazjum również będzie       
laureatem wielu konkursów.  

 

 



PRAWDZIWY PODRÓŻNIK… 

 Umie znakomicie czytać mapy.  

 Ma świetny zmysł orientacji w terenie. 

 Ma poczucie czasu, zawsze bez zegarka 
wie, która jest godzina. 

 Umie gotować, szyć, pływać.  

 Nie boi się żadnych zwierząt. 

 Nigdy nie niszczy niczego bezmyślnie . 

 Jest bardzo życzliwy, uśmiechnięty i 
bardzo lubi ludzi. 

 Nie jest nieśmiały. 

 Jest wytrzymały fizycznie. 

 Jest odporny na mróz i upał. 

 Podróżnik ciągle zwiedza świat i ciągle 
mu mało. 

Warto zwiedzać obce kraje, doskonalić umiejętności językowe, poznawać różnice kulturowe, ale… jest 
takie mądre przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie” . Nie zapominajmy, że również w Polsce jest 
wiele pięknych, ciekawych miejsc. Wycieczki po ojczyźnie pozwalają nam poznać nasz dorobek kulturalny 
i  wzbudzić uczucia patriotyzmu i dumy Narodowej , polegające na uświadomieniu sobie, że Polska także 
ma czym zaimponować turystom innych  narodowości.    

NASZE HOBBY: PODRÓŻOWANIE 

Dlaczego warto podróżować?? 
Podróże kształcą, dzięki nim poznajemy kulturę innego kraju i zwyczaje ludzi. Dzię-
ki nim nawiązujemy nowe znajomości, jesteśmy bardziej otwarci na ludzi i bardziej 
tolerancyjni. Zdobywamy wiedzę, poszerzamy horyzonty.  

Podróż, wielka wyprawa, wycieczka. Dla każdego z nas wyrazy te wiążą się wielkim 
przeżyciem,  odkrywaniem  nieznanych zakątków zwiedzaniem fascynujących 
miejsc. Podczas podróży towarzyszą nam uczucia zachwytu, podziwu. Tworzymy wspomnienia, które zosta-
ją z nami na całe życie.  

 

Warto zwiedzić, czyli ranking           
najpiękniejszych (według nas) miejsc w 
Polsce. 
1.Malbork-zamek krzyżacki 
2.Wieliczka-kopalnia soli 
3.Trójmiasto 
4.Kraków-Wawel,Starówka,Sukiennice 
5.Mazury-Śniardwy,Mamry,Wigry 
6.Tatry-największe góry w Polsce 
7.Góry Stołowe-skalne miasto 
8.Biskupin-najstarsza osada w Polsce 
9.Gniezno-pierwsza stolica Polski 
10.Góry Świętokrzyskie- najniższe góry 
w Polsce 
11.Jura Krakowsko-Częstochowska-Ojców 
12.Puszcza Białowieska  

Pod zamkiem krzyżackim w Malborku 



Amelia Nolbrzak 

„Siła przyjaźni” 
I miejsce z konkursie „Z piórem za pan brat” 

 Dawno, dawno temu, za górami , za lasami, w pewnej dalekiej krainie, Magiolandii,  mieszkała    
księżniczka o imieniu Rozalia. Była bardzo ładna. Miała długie, jasne włosy i niebieskie oczy. Wszyscy ją    
lubili,  ponieważ była miła, uprzejma i zawsze uśmiechnięta. Życie w królestwie upływało spokojnie i radośnie, 
ale król i królowa nie zapomnieli o tym, że kiedyś, przed wieloma laty, pewna zła wróżka ,Dracena ,rzuciła 
 czar i przepowiedziała im , że kiedy Rozalia  skończy szesnaście lat, nie ujrzą jej więcej. Rodzice, bojąc się 
o los córki ostrzegali ją, aby nie opuszczała terenu królestwa. Mijały lata, Rozalia wyrosła na piękną pannę.     
Bardzo chciała mieć przyjaciela i marzyła o jednorożcu. W  dniu szesnastych urodzin otrzymała pięknego 
konia, o srebrnej sierści, lśniącej grzywie i długim świecącym rogu. Był to niezwykły koń, potrafił mówić 
ludzkim głosem.                                                                                                     
Witaj, piękna Rozalio - powiedział.                                                      

Dziewczyna szybko zaprzyjaźniła się z jednorożcem. Razem spędzali dużo czasu przemierzając  okolice. 
Rozalia jednak  nie mogła zrozumieć , dlaczego nie może opuszczać królestwa. Była bardzo ciekawa świata    
i postanowiła złamać  obietnicę daną rodzicom. Kiedy zapadł  zmrok , wymknęła się z zamku i wraz z         
jednorożcem wyruszyli w daleką podróż. Pierwszego dnia spotkali staruszkę, która  
zbierała drewno na opał. Rozalia postanowiła jej pomóc , a starsza pani w podziękowaniu dała dziewczynie 
 zaczarowany dzban, który nigdy nie będzie pusty. Rozalia podziękowała i pojechali dalej.   Drugiego dnia 
spotkali kobietę z małym chłopcem , który płakał, ponieważ nie miał siły dalej iść.  

Jednorożec powiedział do chłopca: Wsiądź , a ja zawiozę cię na swym grzbiecie.                                   
 Chłopiec i jego matka ucieszyli się i w podziękowaniu dali dziewczynie zaczarowaną pelerynę. Kiedy tylko 
okryje  się nią będzie niewidzialna. Rozalia podziękowała i ruszyli dalej. Kiedy słońce zaczęło rozjaśniać   
niebo, ujrzeli wielki las spowity delikatnym blaskiem wschodzącego słońca. Wydawał się taki  piękny .Nagle 
usłyszeli głos dobiegający z lasu:   Chodź, czekam.  Jednorożec namawiał Rozalię, aby wracali, ale ciekawość 
dziewczyny była wielka. Nigdy wcześniej nie widziała tak pięknego widoku. Weszła zatem do lasu. Zła wróżka 
(bo to była właśnie ona) tylko czekała na to i kiedy Rozalia znalazła się w lesie, rzuciła czar. Wszystko stało 
się ciemne i straszne. Rozalia zaczęła płakać, było jej zimo i była spragniona.  Wtedy z pomocą przyszedł 
 jednorożec. Przypomniał  o  dzbanie , który otrzymali  od staruszki. Dziewczyna  piła z niego wodę , a dzban 
był cały czas pełen. Potem okrył  ją peleryną, otrzymaną od matki chłopca i  Rozalia zasnęła.           
       Nagle zjawiła się  zła wróżka Dracena. Szukała dziewczyny po całym lesie, nie widząc że Rozalia jest 
tuż obok. Dziewczyna zrozumiała,  że jest niewidzialna dzięki pelerynie. Dracena była wściekła, że nie może 
znaleźć Rozalii. Tymczasem Rozalia  wykorzystując  fakt, że jest niewidzialna , wydostała się z lasu.  Kiedy 
Dracena zobaczyła, że jej plan nie powiódł się, z wielkiej złości zamieniła się w  czarnego Kruka i odleciała 
gdzieś daleko.  Rozalia zaś była bardzo wdzięczna swojemu przyjacielowi za pomoc i uratowanie życia. 
 Zrozumiała  jak cenna jest przyjaźń. Dziękuję ci mój przyjacielu, gdyby nie twoja pomoc,  nigdy nie udałoby 
mi się uciec z lasu - powiedziała Rozalia.  Możesz zawsze na mnie liczyć, na tym właśnie polega prawdziwa 
 przyjaźń - odparł . Jednorożec w nagrodę za urato-
wanie księżniczki otrzymał  wspaniały  medal ze 
szczerego złota, który dumnie nosił.  



Tym razem w naszym stałym dziale „Rozmowa z ...” przybliżymy Wam trochę nasze kochane polonistki. 
Dowiecie się więcej o ich marzeniach i planach na przyszłość, przeczytacie z czego są dumne i co dopro-
wadza je do łez. Kto wie (?), może ta wiedza przyda się np.. podczas kartkówek :) 

ROZMOWA Z … polonistkami 

Oaza spokoju 

„Umiej być 
przyjacielem, 

znajdziesz 
przyjaciela" 

Z panią  Grażyną rozmawiała Zuzia Pielarz 

1.Co Pani uważa za swój największy sukces 

zawodowy? 

Moim największym sukcesem zawodowym są 

sukcesy uczniów, którym mogę przekazać swoją 
wiedzę oraz zamiłowanie do literatury. 

2.Jakie są wady a jakie zalety bycia      

nauczycielem? 

Nauczyciel to zawód z pasją, który wymaga 

ustawicznego dokształcania, rozwijania zainte-
resowań polonistycznych. Bardzo lubię pracę z 

dziećmi, które są bardzo kreatywne, pełne 

energii. Praca z nimi jest wyjątkowa, każdy 
dzień przynosi coś nowego, ale wymaga również 

wiele cierpliwości. 

3. Czy zawsze chciała być Pani polonistką? 

W dzieciństwie marzyłam o tym, aby zostać 
tancerką lub piosenkarką. Śpiewałam  ulubione 

piosenki do mikrofonu zrobionego za skakanki. 

Pamiętam również, jak uczyłam swoje lalki. 

4. Jak to się stało, że postanowiła Pani 

uczyć w szkole? 

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Łódzkim, a 

później złożyłam swoje CV w Szkole Podstawo-

wej nr 2 i udało się! 

 

5. Najpiękniejsze wspomnienie z pracy? 

Z wielką sympatią wspominam moją pierwszą klasę. 

Dziś miło spotkać dorosłą już osobę na ulicy i chwilę 
porozmawiać. 

6. Czy ma Pani jakieś pasje, hobby w życiu pry-

watnym? 

Moją największą pasją są .... moje dzieci. Każdy dzień 

z nimi to wspaniała przygoda. 
7.Największe marzenie? 

Podróż dookoła świata. 

8. Najpiękniejsza książka? 

Jest wiele ciekawych książek. Bardzo lubię czytać 

biografie oraz powieści podróżnicze np. W. Cejrow-
skiego "Gringo wśród dzikich zwierząt". Książką z 

dzieciństwa jest oczywiście powieść pt. „Ania  z   

Zielonego Wzgórza" 
9.Wymarzone wakacje? 

Wakacje w Chorwacji. 

10. Plany na przyszłość? 

To tajemnica. 

11. Co Pani uważa za najważniejsze w życiu? 

Najważniejsza jest dla mnie rodzina oraz zdrowie 
moich dzieci. 

12. Pani motto życiowe? 

"Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela" 

 



1. Co Pani uważa za swój największy sukces za-

wodowy?   

Zawodowy sukces… Myślę, że było ich całkiem   

niemało. Najbardziej natomiast dumna jestem z 

tego, że potrafię wzbudzić u dzieci zaufanie.  
Często rozmawiają ze mną na tematy niekoniecz-

nie związane ze szkołą. 

2.Jakie są zalety i wady pracy nauczyciela? 

O wadach tego zawodu nie będę mówiła, ponieważ 
o tym, co lubię, nie chcę mówić źle. Zalet widzę 

dużo. Praca z dziećmi jest niezwykle wdzięczna. 

Może być motorem do działań – dzieci mają nieraz 

niesamowite pomysły, w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. 

3.Jak to się stało, że postanowiła Pani uczyć  

w szkole? 

Jak prawie każda dziewczynka marzyłam o       

karierze tancerki. Później moje zapatrywanie na 
przyszłość ewoluowały. To, że chcę być nauczy-

cielką odkryłam dla siebie dopiero na studiach  

polonistycznych (podczas praktyk szkolnych). 
Bardzo spodobała mi się praca z młodzieżą. 

4.Co najbardziej ceni Pani w pracy z uczniami? 

Szczerość relacji uczeń – nauczyciel. To, że 

uczeń, kiedy już mi zaufa, potrafi powiedzieć np. 
że nie odrobił pracy domowej z lenistwa. I ja ce-

nię go właśnie za tę odwagę i szczerość. 

5.Najpiękniejsze wspomnienie z pracy ? 

Pierwszy dzień. Stałam na dziedzińcu zalanym 
słońcem. Przede mną tłum małych ludzików. Byłam 

wzruszona i szczęśliwa. 

6.Czy ma Pani jakieś pasje, hobby w życiu      

prywatnym? 

Nie będę oryginalna – książki (nad wszystko!!!)  i 
film.     Potrafię tak zagubić się w świecie książ-

kowym, że nie docierają do mnie odgłosy z realu   

(np. nawoływania mojej córeczki).  

7.Największe marzenie. 

Trudne pytanie. Chyba chciałabym , żeby zatrzymał 
się czas, (a przynajmniej płynął wolniej). Poza tym – 

marzę o zobaczeniu miasta, którym jestem zauroczo-

na – Nowego Yorku. 

8.Ulubiona muzyka. 

Trochę mocna , ale natchniona – Eransence, Coldplay 

9.Najpiękniejsza książka. 

Książka mojego życia – „Władca Pierścieni” Tolkiena!!! 

10.Wymarzone wakacje? 

Ponowna odpowiedź – marzenia! 

Nowy Jork – Central Park, Broadway, Piąta Aleja,   

Soho. 

11.Plany na przyszłość ? 

Wychować moją córeczkę na dobrego człowieka          

i wykształcić ją. Z nią są związane moje wszystkie  
plany na przyszłość. 

12.Co Pani uważa za najważniejsze w życiu ? Pani 

motto życiowe ? 

„ Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu” – Antoni de Saint – Exupéry 
„Mały Książe” 

… wulkan energii 

„ Dobrze widzi się tylko 
sercem. Najważniejsze 
jest niewidoczne dla 

oczu”.  

Z panią Anią Gołąbek rozmawiały Maja i Karolina 



Sprawdź swoją wiedzę 

Wytęż umysł 

Odpowiedzi: 1.Pogórze, 2. Tatry, 3. Nietoperz, 4. Wyżyna, 5. 
Granit, 6. Europa, 7. Dąb 8. Białowieski   Hasło: Przyroda 

1.Jakiego kompozytora pomnik 
stoi w Parku Łazienkowskim 
w Warszawie? 

a) Fryderyka Chopina     
b) Beethoven 
c) Shakira 
 
2.Jak brzmi tytuł hymnu  Unii 

Europejskiej? 
a) ,,Oda do miłości” 
b) ,,Unia radości” 
c) ,,Oda do radości” 
3. Jak nazywał się słynny  nie-

słyszący kompozytor? 

a) Piestrzyński  
b) Beethoven 
c) Mozart 
 
 4. Kto jest autorem słów do 
Mazurka Dąbrowskiego? 

a) Józef  Wybicki 

b) Jan  Henryk  Dąbrowski 

c) Józef  Poniatowski 

5. Jaki jest Polski taniec ludowy? 
a) taniec z gwiazdami 
b) polonez 
c) tango 

 
6. Jak nazywamy zespół muzyków 

składających się z 4 osób? 
a) duet 
b) kwartet 
c) kwartał 
 

7. Co oznacza termin klucz    
wiolonczeniowy? 

a) muzyczny znak graficzny 

b) klucz do rozwiązania testu 

c) zagubiony klucz 

 

  

 

KRZYŻÓWKA PRZYRODNICZA 

Rodzinne śniadanie 

Dwóch ojców i dwóch synów 
postanowiło zjeść jajka na 
śniadanie. W sumie zjedli ich 
trzy, z tym że każdy zjadł całe 
jajko. Jak to mogło się stać?  

Rodzeństwo 
Ania i Robert mają w sumie 26 
lat. 6 lat temu Ania miała tyle 
lat ile Robert ma teraz. Ile lat 
ma Ania a ile Robert?  

QUIZ MUZYCZNY 

Odpowiedzi: 
1a, 2c, 3b, 4a, 5b, 6c,7a 

1. Najniższe piętro roślinności w górach 

2. Najwyższe pasmo górskie  w Polsce ? 

3. Mieszka w jaskiniach  Ojcowskiego PN 

4. Obszar powyżej 300 m n.p.m. np. Kra-
kowsko- Częstochowska 

5. Skała, którą spotkasz w Tatrach? 

6. Kontynent na którym mieszkasz. 

7. Najstarsze drzewo w Polsce (gatunek) 

8. Najstarszy PN w Polsce. 

        1          

     2             

3                  

       4           

       5           

     6             

        7          

      8            

Odpowiedzi:  

Rodzinne śniadanie: Przy stole siedział 
dziadek, ojciec i syn. Drugi z nich był 
jednocześnie ojcem i synem.  

 Rodzeństwo: Ania ma 16 lat a Robert 
10.  

Zagadka : Człowiek 

Zagadka  

Co to za istota taka : 

Najpierw chodzi na czworaka, 

Potem na dwóch nogach biega, 

Wreszcie-na trzech ją spotykasz.  

Leśne zagadki dla młodszych 

Ma króciutkie nóżki, 
i maleńki ryjek, 
chociaż igły nosi, 
nigdy nic nie szyje.  

Co za zwierz po lesie chodzi 
I rudą kitą liście zamiata? 
Gdy noc ciemna zapada 
cichutko do kurników się 
skrada.  

Na wysokich  
nogach, 
z dużymi rogami, 
po leśnych mknie 
drogach, 
staje za drzewa-

To rude zwierzątko, 
w dziupli sobie mieszka. 
Skacze po gałęziach, 
kocha się w orzeszkach.  

Sosnowy, dębowy, 

stary lub młody, 

rosną w nim grzyby, 

rosną i jagody. 

Który to z leśnych drwali 
w werbel na sęku wali?  

Jeż, wiewiórka, lis, jeleń, las, 
dzięcioł.   



Easy english  

SUMMER TIME 

Probably we are all looking forward to summer. Summer means ice cream, hot weather, sunshines, beaches, 
summer sports and many other. And first of all summer in our country means holidays. 

Strona przygotowana przez panią Martynę Zemłę 

School life 

Most irritating moments 
– morning alarm 

Most difficult task – to 
find socks 

Most terrible journey – way to class 

Most lovely time – meeting friends 

Most tragic moment  - surprise test 

Most wonderful news – teacher is absent 

Summer recipe 

Chilly banana 

Ingredients:  

2 bananas 
300g frozen raspberries or  

strawberries 
Some cream 

Instructions: 

Peel and chop the bananas. Put the bananas, raspberries 
(or strawberries) and some cream into a blender. Mix 
for a few minutes. Put it into glasses. 

Enjoy your meal! 

Wyrazy do word search: fairground, hotel, pack, summer, family, ice cream, 
postcard, swim, fun, journey, suitcase, tent. 

Wyrazy do summer crossword: 1 boat, 4 watermelon, 5 flowers, 
1 baseball, 2 sun, 3 fan 

Angielski  

humor  

 

Teacher: What are you reading ? 
Pupil: I don't know 
Teacher: But your reading aloud ? 
Pupil: But I'm not listening ! 
 

Teacher: What is the 
plural of mouse ? 
Pupil: Mice 
Teacher: Good, now 
what's the plural of 
baby ? 
Pupil: Twins !  

TEACHER: Emma, spell 
mouse. 
PUPIL: M O U S. 
TEACHER: Yes and 
what's on the end of it? 
PUPIL: A tail? 

TEACHER: Alan, give me a sentence starting with `I'.          
PUPIL: I is 
TEACHER: No. You must always say `I am...' 
PUPIL: OK. I am the ninth letter of the alphabet.  



Poeksperymentuj ze swoim wyglądem: 
- Ubieraj się bardzo kolorowo i z fantazją. 
- Zmień fryzurę. 
- Dziewczyny z klasy 6. Niedługo wasza ostatnia dyskoteka. 
Świetna okazja, by przetestować nowy kolor cienia do po-
wiek albo błyszczyku do ust. 
 
Zorganizuj imprezę i poznaj nowych ludzi: 
Na wiosnę wszystkim poprawia się humor, więc to najlepsza 
pora na zawieranie nowych znajomości. Zorganizuj imprezę, 
najlepiej w ogrodzie, przy grillu i zaproś na nią przyjaciół 
oraz ich znajomych. 
 
Jedź na wycieczkę rowerową: 
Wyciągnij swój rower, wyczyść go, napompuj koła i ruszaj 
w drogę. Najpierw przejażdżka po najbliższej okolicy, a 
potem wycieczka za miasto razem z przyjaciółmi albo kimś 
z rodziny. 
 
Zakochaj się!: 
Wokół wszystko kwitnie, zielenią się drzewa, słychać śpiew 
ptaków... 
I jak tu się nie zakochać ? 
 

Mus z brzoskwiń 
Składniki: 
-8 brzoskwiń 

- woda 

- 5 łyżek cukru pudru 

- 200g twarożku 

- 2 jajka 

RADY NIE OD PARADY! 

   POMYSŁY NA CIEPŁE DNI 

 
Sposób przygotowania : 

Włóż do garnka 8 brzoskwiń (bez pestek), 

dolej trochę wody i ugotuj. 

Wyjmij. Brzoskwinie obierz ze skórki,   
rozetrzyj. 

Dodaj cukier puder i twarożek. 

Ubij pianę z dwóch białek. 
Wymieszaj z pozostałymi składnikami         

i włóż do lodówki. 

Po 2 godzinach mus będzie gotowy           
do jedzenia. 

     
  

Letni  

kącik kulinarny 

SMACZNEGO ! 

„I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato?’’                 
– Jan Brzechwa „Przyjście lata”.  



Co mówią kwiaty ?  
 Kwiaty to samo piękno i delikat-

ność. Lubimy je otrzymywać       
i obdarowywać nimi innych. Warto 
jednak wiedzieć, że za pomocą 
kwiatów można wyrazić wiele 

uczuć. Dowiedz się, co        
symbolizują niektóre z nich. 

 
 

Irys-wyciszenie, spokój, żal. 

Jaśmin-miłość, fascynacja,    
nadzieja. 
Konwalia-czystość, niewinność. 
smutek, tajemnica,  

Mowa kwiatów 

Fiołek —niewinność, skromność.  
Frezja - radość, uznanie,    
życzliwość. 

 

Ciekawostki na wiosnę! 

 Róża- miłość,   natchnienie,  pięk-
no, doskonałość, 
nieśmiałość. 
Czerwona-
duchowość, 
pierwsze     
spotkanie. 
Różowa-słodycz 
uczucia, radość, 
delikatność. 

Rumianek- wierność, spokój,    
zaufanie, dobroć, szczerość. 

Wrzos- samotność,  podziw,  
Zawilec-ukryte uczucia, dobroć. 
 

Pierwiosnek-nadzieja, początek, 
nieśmiałość, delikatność. 

Żonkil-
zazdrość,  

złośliwość. 

Aster 
Aster- radość,  
beztroska. 

Chryzantema - 
smutek. 

Gerber —szacunek, 
uznanie, życzliwość. 

Goździk -
sympatia,        
podziękowanie. 

Irys-
wyciszenie,  
spokój, żal. 

Jaśmin-miłość, 
fascynacja,  
nadzieja. 

Bez— tęsknota i oczekiwanie. 
Bratek- przyjaźń, wierność, zrozu-
mienie. 

Lilia- duchowość.  
Mak - zapomnienie, obojętność. 

Stokrotka-niewinność,       
skromność, subtelność, czystość. 

Tulipan-miła 
znajomość, 
przyjaźń. 

Narcyz— samouwiebienie,  
próżność, krótkotrwałość.  

Malwa-radość, energia, ciepło, 
życzliwość. 

Irys Konwalia 

Stokrotka 

Narcyz 

Żonkil 

Tulipan 



PAMIĘTAJ! 
ŚMIECH POPRAWIA 

PAMIĘĆ I 
ZWIĘKSZA 

MOŻLIWOŚCI 
MÓZGU DO 

UCZENIA SIĘ! Humor z zeszytów 

 Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral. 

 Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 

 Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią. 

Ach ten Jasiu :D 
Tata mówi do Jasia: 

-I znowu pała z historii!!! 

- To przez Chrobrego, tato… 

- To nie zadawaj się z łobuzem 

 

W klasie nauczycielka mówi do uczniów: 
- Chciałabym, żebyście dziś byli bardzo 
cicho i spokojnie, moi drodzy. Okropnie 
boli mnie głowa.  
- Przepraszam! - mówi Jasio. - Czemu pani 
nie zrobi tego, co zawsze robi moja mama, 
kiedy boli ją głowa? 
- A co robi twoja mama?! 
- Każe mi iść się bawić na dwór.  

 

Przychodzi Jasiu do lekarza: 
- Co ci dolega, chłopcze? 
- Kuleję z matematyki.  

 

Pani od Polskiego pyta Jasia  
-Jasiu podaj dwa zaimki.  
-Kto?! Ja?!  
-Brawo Jasiu piątka. 

 

 

 

Uśmiechnij się :) 

Wuefista polecił dzieciom ćwiczyć "rowerek".  Zauważył, że 
Julia nie rusza nogami! Zapytał się jej:  
-Julio dlaczego nie ćwiczysz??  
A Julia na to:  

A jadę z górki ! 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:  
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie 
wracają do szkoły po wakacjach."?  
Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem proszę  pani! 

Nauczyciel na angielskim mówi do dzieci:  
- Mam dla was 2 prezenty!  
- Hura! A jakie?  
- Present Simple i Present Continous. 

Pani pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuż-
sza: Ren czy Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile 
jest dłuższa? 
- O sześć liter.  

 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 
- Co ty znowu jedynka z historii? 
- Niestety, historia lubi się powtarzać.. 

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, 
kiedy używamy wielkich 
liter? 
- Kiedy mamy słaby 
wzrok!  

Nauczycielka do Małgosi: 
- Przyznaj się ściągałaś od Jasia! 
- A skąd pani o tym wie? 
- Bo, obok ostatniego pytania on napisał: " nie wiem ",             
a ty " ja też ". 

 

SP nr 2 w Brzezinach 

Koło biblioteczne 
sekcja dziennikarska: 
 pod kierunkiem 
 nauczyciela 
 bibliotekarza  

Uwaga !!! Loteria 

Przyjdź z gazetką szkolną do biblioteki i wylosuj szczęśliwy los!  

Możesz wygrać kupon zwalniający z odpowiedzi (ważny do      
momentu ukazania się następnego numeru gazetki czyli jeszcze 

ok. 2 miesiące w nowym roku szkolnym) lub wejściówkę na     
najbliższą dyskotekę.   


