
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W numerze: 
 
- Wywiad z Panią Hanną 
Krzyżanowską-Bednarz; 
- „Brzechwo-wiadomości” 
czyli wydarzenia z życia 
szkoły: Festiwal 
Talentów, spotkania  
z ciekawymi ludźmi, 
sukcesy sportowe 
uczniów; 
- Młodzi rysownicy: 
Estera z VIa , 
Andrzej z IVc ; 
- Rozważania uczniów  
kl. IIIc na temat: „Jak 
wyobrażam sobie 
szczęśliwy dom?”; 
- Recenzja książek: „Ania 
z Zielonego Wzgórza”,  
„O czym szumią wierzby”; 
- Teatr może zachwycić… 
artykuł Kamila z VIc 

 

Gazetka szkolna nr 1 (3) kwiecień 2014 

„Nikt nie rodzi się po to, by stawać się 
kimś innym. Nie kopiuj innych, tylko 
odkrywaj własne nowe drogi, korzystając 
z daru wolności.”  

Marek Kamiński 
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Wywiad z Panią  
Hanną Krzyżanowską-Bednarz,  

nauczycielką języka polskiego 

 

Jest pani rzecznikiem praw ucznia  

w naszej szkole? Co dla pani oznacza 

ta funkcja?  

Z jednej strony zaufanie uczniów,  

a z drugiej wielka odpowiedzialność. 
 

Czy ma Pani pomysły jak pomagać 

dzieciom, które zgłoszą się do Pani  

(z racji pełnionej funkcji)? 

Myślę, że z każdej sytuacji jest wyjście. 

 

Czy uczenie języka polskiego jest 

trudne?   

Według mnie tak, chociaż bywają różne 

zagadnienia, tematy trudniejsze  

i łatwiejsze. Wiele też zależy od chęci  

i zaangażowania uczniów. Uczenie daje 

mi dużo zadowolenia i satysfakcji. 

 

Czy w dzieciństwie marzyła Pani, by zostać nauczycielką? 

Tak, ale jednocześnie chciałam zostać lekarzem jak mój tata. Ostatecznie ja jestem nauczycielem, a mój 

brat lekarzem. 

 

Jakie cechy charakteru ceni Pani najbardziej w ludziach? 

Cenię uczciwość, wrażliwość, dobroć, posiadanie „kręgosłupa moralnego”. 

 

Czy możemy poznać Pani zainteresowania?  

Moje zainteresowania to przyroda i jej fotografowanie, podróże, żeglarstwo, teatr i taniec ludowy. 

 

Ulubiona książka, film… 

Uwielbiam czytać książki marynistyczne i podróżnicze. Ulubione filmy: „Znachor”(reż. J. Hoffman), 

„Hrabia Monte Christo”(reż. K. Reynolds). 

 

Miejsce, gdzie zawsze Pani powraca i odpoczywa to… i dlaczego właśnie to miejsce? 

Oczywiście takim miejscem jest mój dom rodzinnym – bezpieczny, pełen ciepła i miłości oraz urokliwe  

i cudowne Mazury. 

 

Czy są jakieś słowa (motto), które są dla Pani szczególnie ważne? 

Mam ich wiele, ale przytoczę wybrane myśli podróżniczki Beaty Pawlikowskiej 

„Bądź miły. Bądź sympatyczny. Tak jest łatwiej dla wszystkich, dla Ciebie też. Życzliwe myśli zmieniają 

świat na lepszy.” 

„Każda odrobina dobra, którą stworzysz, jest pozytywną energią, która Cię otacza i wspiera na każdym 

kroku.”            

 Dziękujemy!  

Gazetka szkolna 
SP 222 w Warszawie 
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W piątek 21 marca 2014 r. w przepełnionej sali gimnastycznej 

szkoły odbył się finał konkursu o tytuł „SUPERTALENT SP 222”.  
W finale uczestniczyło 12 uczniów z klas I–VI, którzy występowali  

w dwóch kategoriach: kl. I-III oraz IV-VI. Uroczystość prowadziły:  

p. Edyta Kirszyńska i Jagoda Edel - uczennica kl. IVd. Program był bardzo urozmaicony. Nie 

zabrakło przepięknie śpiewających solistek, instrumentalistów, tancerzy, gimnastyczek. 

Publiczność reagowała bardzo żywiołowo dopingując wszystkich artystów, a w szczególności 

swoich reprezentantów klas. Występujących, zgromadzeni zasłużenie nagradzali gromkimi 

brawami. W przerwie obrad komisji swoje występy przedstawili uczestnicy eliminacji, którzy 

wprawdzie nie dostali się do finału, ale zachwycili nas swoimi talentami: Hania Affek, która 

zaśpiewała i zagrała na pianinie, duet wokalny z kl. Ic Alicja Sikorska i Olga Gieracz oraz zespół 

wokalny z klasy IIIa przygotowany przez wychowawczynię p. Małgorzatę Kowalską. 

Obejrzeliśmy też prezentację multimedialną przedstawiającą talenty ucznia kl. IIIa Ignacego 

Klim. Film ten może być dla innych inspiracją, by rozwijać różnorakie 

zainteresowania. Mogliśmy też oglądać wystawę plastyczną, którą 

przygotowała Lea Krasińska Ic oraz wystawę o tematyce sportowej 

Natalii Wyderki z kl. VIa.  Po powrocie komisji, w ramach Projektu 

Szkoła Współpracy, odbył się happening FLASH MOB – „Przytul 

sąsiada”. Działanie to miało na celu pokazanie szkolnej wspólnoty SP 

222. Jury w składzie: p. Magdalena Kucharska – przewodnicząca, 

członkowie: wicedyrektor p. Beata Mirecka-Nowak, p. Lidia 

Michalak, przewodnicząca Rady Rodziców - pani Agnieszka 

Kwiatkowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Anna 

Nguyen, miało ogromny dylemat, aby wybrać zwycięzców.  

Po burzliwej naradzie zostali nimi:   

•    kl. I-III: Julia Gąsiorkiewicz IIIc 

•    kl. IV- VI: Julia Jachowska IVa 

Każdy finalista dostał drobny upominek oraz dyplom uczestnika. Zwycięzcy otrzymali nagrody 

rzeczowe – bony w kwocie 100 zł do wykorzystania w Empiku, dyplomy laureata oraz piękny 

diament, symbolizujący ich talent, który muszą szlifować. Szkolny Festiwal Talentów był 

niebywałą atrakcją dla samych występujących i zaskoczeniem dla wielu oglądających, gdy 

grzeczna na co dzień uczennica przeistoczyła się w zbuntowaną nastolatkę śpiewającą z tzw. 

„pazurem”. Występujący stworzyli radosną, ale pełną wzruszeń atmosferę. Kilka osób 

opuszczając stwierdziło: „Oby więcej takich fajnych imprez było w naszej szkole!”. Cała szkoła 

świetnie się bawiła podczas występów swoich koleżanek i kolegów, wielu uczniów już 

zapowiedziało swój udział za rok. Wszystkim finalistom gratulujemy występu,  

a publiczności dziękujemy za wspaniałą atmosferę i entuzjastyczne przyjęcie małych artystów.  

 

p. Edyta Kirszyńska 
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20 marca odbyły się Mistrzostwa Woli 

Szkół Podstawowych w Gimnastyce. Naszą 

szkołę reprezentowała drużyna w składzie: 

Zuzanna Golik 

Iza Czerwińska 

Małgorzata Gutt 

Kamila Kosowska 

Maja Wydmańska 

Zofia Krzyszczak 

Natalia Wołoszka 

Katarzyna Stępień 

Gabriela Czerwińska 

Julia Jachowska 

Karolina Chrobak 

Zawodniczki zmierzyły się z wykonaniem 

układu ćwiczeń wolnych, skokiem przez kozła,  

a także układem ćwiczeń na ławeczce. 

Dziewczynki wykonały m.in. tak trudne 

ćwiczenia gimnastyczne jak: stanie na rękach, 

przerzut bokiem (gwiazda) oraz stanie 

równoważne na ławeczce. Drużyna we 

wspaniałym stylu zdobyła srebrny medal. 

p. Sylwia Borkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Książki dla Dzieci. Właśnie tego dnia  

w naszej szkole gościliśmy pisarkę Barbarę 

Gawryluk, autorkę ciekawych, wzruszających, 

pełnych humoru książek dla dzieci, np.: „Kaktus. 

Przygody wiernego psa”, „Dżok. Legenda o psiej 

wierności”, „Baltic. Pies, który płynął na krze”. 

Biblioteka szkolna dla Pani Gawryluk 

przygotowała specjalną niespodziankę, którą 

zaprezentowaliśmy wszystkim zebranym. Była 

nią filmowa recenzja książki „Baltic. Pies, który 

płynął na krze”. W filmie do czytania zachęcała 

uczennica kl. IIb Julia Szkolniak. Następnie 

pisarka zgromadzonym dzieciom z kl. 0-III  

w interesujący sposób opowiadała o swoich 

inspiracjach, o tym jak powstały jej książki. 

Czytała fragmenty utworów, zadawała dzieciom 

pytania, na które chętnie odpowiadały. Na 

twarzach uczniów widać było zaciekawienie, 

uśmiech, wzruszenie. Na koniec dzieci 

podziękowały Pani Barbarze Gawryluk za 

spotkanie wielkimi bramami i ustawiły się  

w kolejce po autograf.  

p. Lidia Michalak 
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„Pasja, integracja, bezpieczeństwo” –  

to program dedykowany dla szkół 

podstawowych przygotowany przez Fundację 

„Akademia Integracji – Praca, Edukacja, 

Sport”. 3 kwietnia przedstawiciele fundacji  

w naszej szkole przygotowali pokaz, w którym 

uczestniczyli uczniowie klas 0-III. Celami 

spotkania była popularyzacja `dyscyplin 

paraolimpijskich oraz zmiana postrzegania osoby 

niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim,  

a także wzrost świadomości dziecka na temat 

bezpieczeństwa. Istotnym elementem programu 

było ostrzeżenie przed zachowaniami 

ryzykownymi, które mogą prowadzić do 

wypadku kończącego się utratą zdrowia lub 

życia. Zajęcia oparte były na pokazie 

interakcyjnym, gdzie na przemian wyświetlane 

były filmy edukacyjne i przeprowadzane zabawy 

z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

Uczniowie mieli okazję założyć maseczkę 

plastikową, zadać pierwsze trafienie 

ćwiczebnym floretem, usiąść na wózku, 

zawalczyć z kolegą. Dzieci spotkały się  

z osobami niepełnosprawnymi, które 

jednocześnie są wybitnymi sportowcami. 

Podczas wspólnych zajęć uczniowie poznali 

znaczenie słów: pasja, odwaga, tolerancja, 

integracja, odpowiedzialność, przyjaźń. Zajęcia 

prowadzone były dynamicznie, płynnie  

i z humorem, znaczenia słów kluczy tłumaczone 

były w prosty i przystępny dla wieku dziecka 

sposób. Prowadzący zajęcia zachęcali do 

zadawania pytań i odpowiadali na wszystkie. To 

było niezapomniane spotkanie!  

                                        p. Edyta Kirszyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosna w świetlicy szkolnej 
 

Piękne prace plastyczne wykonały 

dzieci pod kierunkiem swoich nauczycieli.  

Od razu widać, iż mamy wiosenną świetlicę!    
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W zajęciach koła teatralnego biorą udział 

uczniowie klas I, IV. Grupa działa od trzech lat. 

Uczestnictwo w kółku teatralnym stało się dla 

uczniów przyjemnością, zabawą i sposobem 

spędzenia wolnego czasu, miejscem, w którym 

można się wyzbyć kompleksów. Tutaj też 

uczniowie rozwijają swoje pasje, poczucie 

własnej wartości a także doskonalą poprawną 

polszczyznę. Teatr szkolny aktywizuje nie tylko 

uczniów. Jest też doskonałą płaszczyzną 

współpracy z rodzicami, którzy angażują się  

w projektowanie i przygotowanie scenografii, 

dekoracji, kostiumów. Przedstawienia 

pokazywano przed widownią dziecięcą, jak  

i dorosłą, cieszą się one powodzeniem, 

uznaniem. Teatr „Brzechwuś” ma swoim koncie 

ma kilka opracowanych i wystawionych baśni:  

„Brzydkie Kaczątko”, „Zabawa w Śpiącą 

Królewnę”, a także Jasełka. Dlaczego baśnie? 

Gdyż mają ogromny wpływ na kształtowanie się 

osobowości dziecka, rozbudzają jego 

zainteresowanie światem, kształtują wyobraźnię  

i ukazują postawy godne naśladowania. Uczą 

również odwagi, zaradności, wytrwałości, 

cierpliwości w dążeniu do celu a jednocześnie 

współczucia dla słabszych i dzielenia się dobrem 

z innymi. Każda z baśni wpaja dziecku różne 

wartości, takie jak miłość czy przyjaźń, pokazuje 

jak dostrzegać różnicę między dobrem a złem. 

To właśnie dzięki baśniom dziecko staje się 

wrażliwsze na krzywdę innych, nie tylko ludzi, 

ale również zwierząt. W kwietniu uczniowie klas 

0-III mieli możliwość oglądania przedstawienia 

„Calineczka” - opowieści o marzeniach, dążeniu 

do wolności i piękna, o ukochaniu świata 

przyrody, o tęsknocie za tym, co piękne, kruche, 

niepowtarzalne. Widzowie wraz z bohaterką – 

malutką, delikatną dziewczynką, przeżywali 

liczne przygody, chwile radości, a także smutku. 

Dzięki tej baśni dzieci zrozumiały, że  może 

teraz są jeszcze małe,  delikatne i zagubione jak 

Calineczka, ale w przyszłości mogą dojrzeć, 

dorosnąć i samodzielnie  decydować o swoim 

życiu i postępowaniu, a dokonując mądrych 

wyborów i niosąc pomoc innym, mogą liczyć na 

wdzięczność i pomoc drugiej osoby.  

          

 

 

 

 

Dzięki sztuce teatralnej uczniowie odkrywają 

siły i mechanizmy rządzące życiem, dostrzegają 

dobro i zło, piękno i brzydotę, radość i smutek. 

W dzisiejszym świecie, gdzie to co najcenniejsze 

zanika, baśniowe lekcje są niejako szansą na 

ocalenie tego, co najważniejsze: wrażliwości, 

współczucia, miłości i przyjaźni. 

                                                                                                                            

p. Edyta Kirszyńska 
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TEATR MOŻE ZACHWYCIĆ! 

 

Teatr dla młodych widzów nie zawsze 

wzbudza zachwyt. Zwykle uczniowie wychodzą 

znudzeni i nie pamiętają o tym co przed chwilą 

obejrzeli. Jednak są spektakle, które na długo 

zapadają w pamięci, bo są świetnie 

wyreżyserowane i występują w nich dobrzy 

aktorzy. Na takim właśnie spektaklu byli 

uczniowie klas IV-VI naszej szkoły. Po dziś 

dzień opowiadają sobie na przerwach śmieszne 

fragmenty przedstawienia pt. „Ania z Zielonego 

Wzgórza” opartego na książce Lucy Maud Montgomery.  

Wielu z tych uczniów zna książkową wersję przygód Ani, 

ale dla znacznej większości było to pierwsze zetknięcie z jej 

przygodami. Aktorka wcielająca się w rolę

rudowłosej dziewczynki bardzo naturalnie i ciekawie przedstawia 

tę postać. Bardzo interesujące i kolorowo ukazane niektóre sceny  

z jej życia sprawiły, że widzowie nie marudzili, że jest nudno. 

Były też sceny, które wywoływały smutek, chociażby, w której, 

bohaterka dowiaduje się, że Maryla i Mateusz oczekiwali na 

chłopca, a nie na dziewczynkę, czy ta, w której umiera jej opiekun 

- Mateusz. Spektakl czasem wzruszał, a czasem bawił, każdy  

z obecnych mógł dzięki aktorom wczuć się w rolę sieroty 

przeżywającej tak jak w prawdziwym życiu dobre i złe chwile. 

Czasami marzycielska Ania rozbawiała widzów do łez  

i pokazywała łez i pokazywała, że wiara w marzenia czyni cuda, ale pokazywała też, że 

bycie damą zależało od tego jak potrafi wybrnąć z każdej sytuacji. Trudno jej było 

dostosować się do zasad panujących w domu Maryli i Mateusza. Uczyła się tego powoli  

i na własnych błędach. To od nich dowiedziała się, co jest w życiu najważniejsze. Nie 

kolor włosów czy piękne ubrania, lecz mądre podejście do życia, przekonanie, jak ważny 

jest dom i bliscy ludzie, dla których warto poświęcić własne marzenia.  

Spektakl można zaliczyć do udanych. Miłym zaskoczeniem po występie było to, że 

jeden z aktorów wyszedł na scenę i podzielił się z widzami wiedzą o tym jak głośno  

i wyraźnie wymawiać trudne słowa. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się trochę o pracy 

aktorów, jak przygotowują się oni do swojego występu, co robią jak na scenie zapomną 

swojej roli. Ciekawe było to, że według aktora stres jest potrzebny, bo dzięki niemu 

uwalnia się więcej emocji. 

Takich przedstawień powinno być więcej, bo być może zachęci to w przyszłości już   

dorosłych ludzi do przychodzenia do teatru. 

 

Kamil Stąsiek VIc 
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„Moja najwspanialsza podróż” 
 

Moją najwspanialszą podróżą, jaką miałem okazję przeżyć, 

był wyjazd do Szwecji. Wybrałem się tam razem z całą moją 

rodziną. Czuliśmy się świetnie, codziennie rano wybieraliśmy się na 

smaczne śniadanie. Przypominało mi to wizyty babci, która zawsze 

rozpieszczała mnie i przygotowywała najwspanialsze przysmaki. 

Od razu po śniadaniu, nie tracąc ani chwili, szliśmy na basen, by 

zrelaksować się. To właśnie tam spotkałem swojego kolegę Bartka, 

z którym nadal utrzymuję kontakt. Wyjazd był cudowny, aż do 15 lipca 2008 roku. Tego dnia wstałem 

bardzo rano, chyba około godziny 6
00

. Bolała mnie głowa i brzuch, a humor mi nie dopisywał. Nie 

chciałem nikogo budzić, więc wyszedłem cichutko z domu, tak aby nikt mnie nie słyszał. W drodze 

zastanawiałem się, co będzie, gdy wrócę do domu i czy będę mógł się odzwyczaić od wakacyjnego rytmu 

dnia, do którego przywykłem. Nie zważając na nikogo i na nic, szedłem przed siebie. W pewnym 

momencie zauważyłem, że ktoś od dłuższej chwili mnie obserwuje. Postanowiłem go zgubić, więc 

skręciłem w boczną uliczkę i zacząłem biec. Niestety, zbir był szybszy, dogonił mnie i złapał mój plecak. 

Wyrwał mi go, jednak gdy odwrócił się za siebie ujrzał wysokiego mężczyznę, który zatarasował mu 

drogę. „Biedny” rabuś, nie mając wyjścia rzucił plecak jakieś trzy metry od siebie i uciekł. W pierwszej 

chwili nie rozpoznałem, kto mi pomógł, stąd moje zdziwienie, że nieznajomy mężczyzna przyszedł mi  

z pomocą, nie bał się o własne bezpieczeństwo. Dopiero po jakiś 2-3 minutach, gdy minął lęk, 

zorientowałem się, że w mojej obronie stanął... mój brat! Byłem w szoku. Nie wierzyłem, że Rafał może 

dla mnie zrobić coś tak pięknego. Podziękowałem mu serdecznie i razem wróciliśmy do hotelu.   

Postanowiłem opisać tę historię, ponieważ ona odmieniła moje życie. Pewnie wielu z was 

zastanawia się dlaczego? Otóż, po raz pierwszy mój brat okazał mi swoje zainteresowanie i braterską 

pomoc, których nigdy dotychczas nie okazywał. Myślę, że to wydarzenie nauczyło nas, że warto 

pomagać drugiemu człowiekowi, choć czasami jest to bardzo trudne.    

                                                                                                           Jakub Jakubik VIa 

 

 

„Kilka zdań o mojej szkole” 
 

Jeśli chodzi o mnie, to lubię chodzić 

do szkoły przed dłuższymi przerwami (np.: 

weekend, ferie), inaczej czuję, że dzień  

w szkole będzie ciężki. Gdybym miał 

oceniać moją szkołę, dałbym jej pięć 

gwiazdek. Dlaczego?   

Oto argumenty. W szkole dużo się uczymy, 

możemy poszaleć z kolegami, mamy różne 

dodatkowe zajęcia, np.: zajęcia 

wyrównawcze, „Matmuś”, „Ortografik”, 

judo i inne.  Zazwyczaj mam dobre oceny. 

Już nie mogę się doczekać, kiedy poznam 

trudniejsze słownictwo z języka angielskiego. Dzięki szkole brałem też udział w wielu konkursach,  

w jednym z nich zająłem II miejsce. Bardzo się z tego cieszę. W mojej klasie jest miła pani nauczycielka, 

czasem lubi żartować. Mam wspaniałych kolegów, ale najbardziej lubię Michała. Ma bardzo śmieszny 

pseudonim „Zdzisiek”. Powoli zbliżam się do końca swojej wypowiedzi, a więc czas na moje szkolne 

marzenia. Otóż chciałbym, by nie zadawano prac domowych, aby w świetlicy był Xbox 360, tak by 

uczniowie w wolnej chwili mogli grać. I to by było na tyle.  

Pozdrawiam czytelników! 

Franciszek Pikuła IIIa   
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 „Jak wyobrażam sobie szczęśliwy dom?”  

 

Swoimi przemyślenia podzielili się uczniowie z klasy IIIc. 

Drogi Czytelniku! Przeczytaj i zastanów się co Ty na ten temat 

myślisz? 

 

 

Jest wiele domów na świecie. Mój szczęśliwy dom to taki, w którym panuje radosna atmosfera. 

Nawet, gdy wraca się z podróży, to jest się szczęśliwym, że wraca się do tego domu. Wszyscy są w nim 

weseli. Każdy może liczyć na pomoc. Wszyscy czują się bezpiecznie. Nieważny jest kształt domu, czy 

jest duży czy mały. Ważne, że jesteśmy w nim szczęśliwi i jest w nim cała moja rodzina. 

        Maria Niemirska 
 

Czasem marzę o moim domu. Położony on będzie na wsi. Dom jednorodzinny, dwupiętrowy, 

niebieski z ogrodem i balkonem. Na parterze będzie przytulna kuchnia i duża łazienka. Na piętrze będzie 

pokój rodziców, Dawida i mój pokój w kolorze zielonym z wygodnymi meblami, żyrandol w kształcie 

słońca. Myślę, że zamieszkam kiedyś w takim domu.      Barbara Los 

 

Jest wiele domów. Niektóre są szczęśliwe, a inne smutne. Najlepiej urodzić się w szczęśliwym 

domu. Szczęśliwy to takim, w którym panuje radość, szczęście, miłość i wspieranie się nawzajem. Nie 

ma smutku, kłótni i płaczu. Jest wspaniała, rodzinna atmosfera. Spędzany czas razem z rodziną  

w pięknym ogródku. Tak wyobrażam sobie szczęśliwy dom.     Natalia Piackus 

 

Każdy wie, że ile istnieje domów na świecie, tyle i losów. Dla mnie szczęśliwy dom to taki,  

w którym występuje miłość, zdrowie, wsparcie bliskich, zaufanie. Szczęśliwy dom to także dom bez 

krzyków i awantur, oaza spokoju i bezpieczeństwa, gdzie ludzie są zżyci ze sobą. Z pewnością mogę 

stwierdzić, że wymarzony, szczęśliwy dom to moja własna rodzina.   Sabrina Sakijanova  

 

Każdy z nas jest „cząstką rodziny” - rodzicem, dzieckiem, siostrą, 

bratem. Wspólnie powinnyśmy dbać o to, aby nasz dom był szczęśliwy.  

W naszej rodzinie jest mama, tata, siostra i ja. Bardzo się kochamy, pomagamy 

sobie wzajemnie. Rodzice zapewniają nam spokój i bezpieczeństwo, dobre 

warunki do nauki. W miarę możliwości, czas wolny spędzamy razem. Zawsze 

możemy liczyć na naszych rodziców. Szczęśliwa rodzina to taka, w której jest 

dużo miłości, radości i zrozumienia.    Maciej Adamczyk 

 

Każdy z nas chciałby mieć szczęśliwy dom. Moim zdaniem szczęśliwy dom to taki, w którym 

wszystkim żyje się dobrze. Panuje w nim miła atmosfera. Wszyscy zwracają się do siebie z życzliwością  

i miłością. Ludzie mogą zawsze liczyć na pomoc innego domownika. Dom powinien być schronieniem, 

miejscem do pięknego życia, gdzie zawsze jest miło wracać.    Bartosz Baczewski 

 

Na podstawie własnych przeżyć i baśni „Królowa Śniegu” mogę powiedzieć, że szczęśliwy dom 

jest wtedy, gdy członkowie rodziny kochają się i szanują, kiedy po pracy wszyscy do niego wracamy, aby 

w nim odpocząć i porozmawiać. Jest tak również, kiedy rodzeństwo sobie współczuje i pomaga, tak jak 

Gerda i Kaj. Moim marzeniem jest, aby każdy dom na świecie był szczęśliwy.  

Ignacy Sadłocha 
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Co wyniknie  

z tej historii? Napisz tekst 

i wyślij do redakcji.  

 

Zabawę proponuje  

Kamil Tomaka IVc 
 
 
 

      1           

     2          

    3           

     4          
 5              

      6         

      7         

  8             

      9         

  10             

 11              

   12            

13               

      14         

 

1. Inaczej natychmiast 

2. Jednostka masy mniejsza 

niż kg 

3. Powstaje po długim 

ubijaniu śmietany  

w maselnicy 

4. Inaczej zwrotka w wierszu 

5. Antonim słowa krótkie 

6. Bardzo wolne zwierzę 

7. Tym przyczepisz kartkę na 

lodówkę 

8. Mama twojej mamy 

9. Czasem wzburzone  

a czasem…  

10. Z metą 

11. Samiec wilka 

12. Zostaje po głębokiej ranie  

13. Miły miesiąc dla uczniów  

14. Niektórzy mówią, że 

wszystkie się spełniają… 

 

Przygotowała: 

Bogna Bednarek Va 
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Recenzje książek przedstawia Sabrina Sakijanova  

z klasy IIIc. Warto dodać, że prezentowane ilustracje są jej 

autorstwa.  

 

Akcja powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy 

Maud Montgomery rozgrywa się na Wyspie Księcia Edwarda  

w Kanadzie. Autorka powieści opisała w niej życie ludzi w małej 

wiosce kanadyjskiej. Jest to społeczność ludzi, którzy pomagają 

sobie w trudnych chwilach i czują się ze sobą związani. Żywo 

reagują na tragedie i radości swoich sąsiadów. Główną i tytułową 

bohaterką jest sierota Ania Shirley. Na początku powieści, ma 

ona 11 lat, jest szczupła i bardzo drobna. Ma piegi, grube, rude 

warkocze, ogromne zielono-szare oczy. Chociaż los Ani do 

chwili przybycia na Zielone Wzgórze był bardzo smutny, 

dziewczynka potrafi zachować pogodę ducha. Ania jest bardzo 

wrażliwa, impulsywna, głęboko przeżywa każdą radość i smutek, 

chętnie okazuje bliskim swoje przywiązanie i miłość. To smutne 

dotąd życie nauczyło ją, że aby przetrwać musi marzyć  

i wyobrażać różne piękne rzeczy, ponieważ to pomaga zapomnieć  

o szarzyźnie codziennego, często smutnego dnia. To ciekawa  

i wzruszająca historia, pozostanie na długo w pamięci każdego 

czytelnika, niezależnie od wieku. 

 

 

„O czym szumią wierzby” 
– książka Kennetha Grahame'a to 

piękna i długa opowieść  

o przygodach zwierząt a dokładniej 

o szczurze, krecie, ropusze, borsuku. 

Wspólnie przeżywali mnóstwo 

przygód. Nie tylko tych miłych  

i szczęśliwych, ale również 

strasznych. Historia tych 

zwierzaków jest naprawdę bardzo 

piękna, ciepła i przyjazna. 

Bohaterowie książki troszczą się  

o siebie wzajemnie, pomagają  

w potrzebie. Dla przyjaźni są  

w stanie poświęcić wiele, a może 

nawet wszystko. Na szczęście, jak to 

jest w bajkach, wszystko kończy się 

dobrze, a przyjaźń i dobro triumfuje. 
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Rysunek przedstawia Tatoro – 

strażnika lasu z mangi „Mój sąsiad 

Tatoro”. Klimat i tło zainspirowane 

zostało tradycyjnymi, japońskimi 

kredkami, natomiast reszta tzw. 

COPIK’ami. Są to farbki w postaci 

markera, zakończone gąbkami  

w kształcie pędzelka.  

 

Estera Dudka VIa    
 
 
 
 
 
 

 

Inspiracją do powstania tej 

ilustracji była książka Tony’ego Di 

Terlizzi i Holly Black „Przewodnik 

terenowy po fantastycznym 

świecie wokół nas”. Namowek 

Słodkawy to dziwny, mały stworek, 

który namawia dzieci i dorosłych, 

żeby częściej podjadali cukierki  

i inne słodycze. Namawianie składa 

się z dwóch etapów: namawianie  

i podpuszczanie, następnie ludzie 

tracą głowę dla słodkości. 

Najczęstsze ofiary Namowka 

Słodkawego to rodziny z minimum jednym dzieckiem. Najlepszym sposobem na tego 

potworka jest jedzenie, warzyw, owoców, gorzkich lub kwaśnych potraw. Nie lubi on 

zdrowego jedzenia, więc gdy tylko spróbujesz, np. cytrynę, to przepędzisz tego potwora, 

gdzie pieprz rośnie.  

Andrzej Trzciński IVc  
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 Ogłoszenie! 

 
Drogi Uczniu! 

 

Zostań dziennikarzem gazetki szkolnej. Jeśli 

lubisz opowiadać, zadawać pytania, pisać o tym co Cię 

otacza, tworzyć własne teksty literackie (wiersze, 

opowiadania), rysować, fotografować to redakcja gazetki jest 

idealnym miejscem dla Ciebie. Przyjdź do Biblioteki szkolnej, zostaw swoją 

pracę lub wyślij ją na adres e-mail: gazetkaesperancik@gmail.com  

  

Opiekun gazetki „Brzechwuś": 

 p. Lidia Michalak
 

 
Autorzy artykułów: 
Maciej Adamczyk 3c, Bartosz Baczewski 3c, Bogna Bednarek 5a, Estera 
Dudka 6a, Jakub Jakubik 6a, Barbara Los 3c, Maria Niemirska 3c, Natalia 
Piackus 3c, Franciszek Pikuła 3a, Ignacy Sadłocha 3 c, Sabrina Sakijanova 3c, 
Kamil Stąsiek 6c, Kamil Tomaka 4c, Andrzej Trzciński 4c  
 
Korekta i oprac. graficzne: p. Lidia Michalak 
 
Wydawca i druk: Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy  
ul. Esperanto 7a 
01-049 Warszawa 
 
Dziękujemy za pomoc w uzyskaniu materiałów i współpracę z gazetką 
szkolną:  
Pani Dyrektor Ewie Chłoście, p. wicedyrektor Beacie Mireckiej-Nowak,  
p. Sylwii Borkowskiej, p. Ewie Kaczalskiej, p. Edycie Kirszyńskiej, p. Hannie 
Krzyżanowskiej-Bednarz,  p. Piotrowi Schillerowi  

mailto:gazetkaesperancik@gmail.com

