
 

 

Moja Szkoła 

 

Uwaga!!! 

Konkurs z nagrodami!!! 

Rozpoznaj nauczycielkę na zdjęciu obok. Jeśli 

wiesz, kim jest dziewczyna z fotografii, przyjdź 

do biblioteki i udziel poprawnej odpowiedzi. 

Pierwsze trzy osoby otrzymają słodkie 

upominki.  
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 Felieton 

  

 
 Uczeń- wieczny kombinator  

              
 Na szczęście zima się już skończyła, ponieważ do tej 
pory było chłodno i ponuro. Siłą rzeczy nie chciało nam się 
uczyć.  
 Wiosna nadchodzi wielkimi krokami, lecz my nadal nie 
uczymy się najlepiej. Czasem wpadną piątki, ale najczęściej są 
to dwójki i trójki. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej, a gdy 
na dworze świeci słońce, to w szkole raczej nie chce się sie-
dzieć. Poskakałoby się na placu zabaw, pograłoby się w piłkę 
nożną.  
              Po wielu miesiącach pandemii spragnieni jesteśmy 
kontaktu z kolegami i koleżankami. Staramy się uczyć, ale do 
głowy nic nam nie wchodzi. Nauczeni doświadczeniem mamy 
mnóstwo sposobów na udawanie, że jesteśmy pilnymi ucznia-
mi. Najlepiej sprawdzają się stare metody: kiedy mama woła na obiad, przychodzimy kilka minut 
później,  mówiąc, że uczyliśmy się do sprawdzianu, a w rzeczywistości rozmawialiśmy z koleżanką 
bądź kolegą. Mówimy rodzicom, że chcemy wyjść na rower poćwiczyć na kartę rowerową, a tak na-
prawdę chcemy poczuć wiatr we włosach i swobodę od nauki. Umawiamy się z koleżanką pod pre-
tekstem robienia szkolnego projektu, a w rzeczywistości oglądamy wspólnie ulubione filmy i seriale.  
                Liczymy, że nikt się nie dowie, bo wydaje nam się, że potrafimy  zatuszować sprawę swo-
im uśmiechem. Niestety, czyhają na nas pewne zagrożenia, które mogą zdemaskować te małe kłam-
stewka. Naszym największym wrogiem jest obecnie dziennik elektroniczny. Wszystko tam widać jak 
na dłoni, a szczególnie efekty naszej nauki. Jest on również dobrą drogą komunikacji między rodzi-
cem  a nauczycielem. Czy możemy coś z tym zrobić? Oczywiście, wystarczy spróbować odinstalo-
wać rodzicom dziennik elektroniczny. Akcja ta może zakończyć się sukcesem, ale należy traktować 
to rozwiązanie jako  tymczasowe, bo w końcu rodzice się zorientują, że coś jest nie tak. W ostatecz-
ności, gdy robi się zła atmosfera, jedyne, co nam pozostanie, to symulowanie choroby. Ja osobiście 
nie polecam tego typu metod. bo rodzice i tak prędzej czy później zorientują się, że udajemy. 
            Smutny wniosek jest taki, że i tak trzeba się uczyć, nawet gdy nie mamy na to ochoty. 
 

Maja Rosłońska   
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 Felieton: 

  

 
 

Czwartoklasista po przejściach 

 Już połowa czwartej klasy. Każdy myśli, że najgorsze za nami, pierwsze koty za płoty, a jednak 

jest jeszcze trudniej...Nowy materiał, więcej nauki i obowiązków. Panie, niestety, coraz lepiej nas znają 

i wiedzą, do czego jesteśmy zdolni. Wszelkie próby lawirowania, migania się od nauki  i robienia słod-

kich oczek zostają udaremnione. 

  Zawiązaliśmy wiele nowych przyjaź-

ni. Dużo osób siedzi z kimś innym niż na 

początku roku szkolnego. Jednak nikt nie 

gniewa się z tego powodu I każdy się szanu-

je. Większość osób jest już zmęczona nauką, 

ciągłymi kartkówkami i sprawdzianami, a 

panie  naszymi próbami kombinowania i 

rozmów na lekcjach.  

 Wszyscy tylko nasłuchują, kiedy za-

dzwoni dzwonek, żeby jak najszybciej wy-

biec z klasy i powygłupiać się na przerwie.  

 Nie mogę powiedzieć, że to pół roku 

to był czas stracony. Mam mnóstwo nowych 

wspomnień, przyjaźni i doświadczenia, 

jednak nie mogę oprzeć się myśli, że czekam 

tylko na wakacje… 

Amelia Sokolnicka  
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 Pasje naszych uczniów 

  

 
 

Moja mała produkcja  

świeczek 

 W poprzednim numerze gazetki 

szkolnej opowiedziałam o swojej pasji, 

którą jest taniec. Tym razem chcę napi-

sać o swoim drugim zainteresowaniu, a 

jest nim robienie sojowych świec.  

 To hobby narodziło się pół roku 

temu  dzięki oglądaniu filmów przedsta-

wiających proces tworzenia świec. Za-

częłam od rozpuszczania małych świe-

czek w kominku. Na początku było 

ciężko i nie zawsze mi się udawało, ale 

nie poddałam się i próbowałam dalej, aż 

zaczęłam radzić sobie coraz lepiej.  

 Następnym etapem było szuka-

nie potrzebnych rzeczy do wykonania profesjonalnych świec. Metodą prób i błędów zaczęłam two-

rzyć swoje małe arcydzieła. 

 Okazało się, że 

świece, które zrobiłam, 

spodobały się mojej rodzi-

nie i znajomym, dlatego 

wpadłam na pomysł ich 

sprzedaży. Moja starsza 

siostra założyła mi konto 

internetowe, na którym 

prezentuję i sprzedaję swo-

je świece. Każda świeczka 

wykonana jest na zamó-

wienie, a moje prace cieszą  

się dużym zainteresowa-

niem. W taki sposób moja 

pasja uczy mnie przedsię-

biorczości i łączy przyjem-

ne z pożytecznym. 

 

Oliwia Jastrzębska  
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 Nasze sukcesy 

Mamy finalistkę międzynarodowego konkursu  
  
 Weronika Rogalska, uczennica klasy 7b naszej szkoły, została finalistką prestiżowego 
konkursu Annual Holocaust Art and Writing Contest (Coroczny  Konkurs Sztuki i Pisania o Ho-
lokauście) organizowanego przez Uniwersytet Chapmana w Kalifornii. W tym roku była to jego 
23. edycja, pod hasłem „Pamięć to siła. Życie z nadzieją, odwagą i wytrwałością”. 
 11 marca odbyła się ceremonia wręczenia nagród, którą śledziliśmy na żywo za pośred-
nictwem Internetu. Podczas gali wyczytano nazwiska osób nagrodzonych oraz pokazano ich 
zdjęcia. 
 Zgodnie z założeniami konkursu uczniowie i uczennice wykorzystują wspomnienia Oca-
lałych z Holokaustu i na tej podstawie tworzą filmy, prozę lub poezję. Weronika wybrała  prozę. 
Jej praca pt. "Kiedy zabraknie chleba" została opublikowana w naszej lokalnej gazecie "Życie 
Nasielska". 
file:///C:/Users/Dell/Desktop/o%20nagrodzonym%20tek%C5%9Bcie.pdf  
 O sukcesie naszej uczennicy możemy również przeczytać na stronie internetowej Forum 
Dialogu: http://dialog.org.pl/.../uczennica-z-warszawskiego.../... 
 
Gratulujemy Weronice i życzymy dalszych sukcesów. 
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 Nasze sukcesy 

 Jury w składzie: Iwona Pęcherzewska, Ewelina Gizińska i Wojciech Gęsicki wyłoniło 
zwycięzców gminnych eliminacji 45. konkursu WARSZAWSKA SYRENKA.  
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału i zaangażowania w ten konkurs. Dziękujemy rodzi-
com oraz nauczycielom za czas poświęcony na przygotowanie dzieci i młodzieży.  
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych wezmą udział w finale, który odbędzie się 
w Mazowieckim Instytucie Kultury 
w Warszawie (ul. Elektoralna 12) w 
dniach 9 i 10 kwietnia 2022 r.  
W naszej szkole sukces odnieśli: 
Kategoria: Przedszkola i klasy I-III: 
1. miejsce - BARBARA JOBS (klasa 
II) 
Wyróżnienie - ANTONI ŚLUSAR-
CZYK (klasa II) 
Kategoria: klasy VII-VIII: 
1. miejsce - FRANCISZEK ŻABIK 
(klasa VIII) 

 
 

Konkurs biblijny 
 
  3 marca 2022 roku odbył się w naszej szkole Dekanalny Etap Diecezjalnego Konkursu 
Biblijnego "Ewangelia według świętego Mateusza". Do rozwiązania testu zasiadło 7 uczniów z 4 
szkół: Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, Szkoły 
Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strzegocinie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Na-
sielsku. Nasza szkołę reprezentował Franciszek Żabik, uczeń klasy 8d. Dwoje uczniów, którzy 
otrzymali dziś największą liczbę punktów, zakwalifikowało się do ostatniego już etapu diecezjal-
nego konkursu. Najlepszy okazał się Franciszkę Żabik, drugie miejsce zajęła uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich - Amelia Kamińska. Franciszkowi 
i Amelii oraz ich rodzicom gratulujemy wiedzy i umiejętności, a także życzymy dalszych sukce-
sów w Dekanalnym Etapie Konkursu Biblijnego, który odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. (piątek) 
w Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku koło Płońska. 

 
Justyna Kołakowska  

Wyniki gminnych eliminacji 45. konkursu Warszawska Syrenka 
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 Z życia szkoły 

 21 marca społeczność uczniowska naszej szkoły radośnie przywitała długo oczekiwaną 
wiosnę. W tym dniu kolorem dominującym w ubiorze uczniów był  zielony. Uczniowie z klas I – 
III rozwiązywali wiosenne zagadki, świetnie się przy tym bawiąc. Zadaniem wszystkich uczniów 
w tym dniu było spakowanie się do szkoły bez użycia do tego celu plecaka. Pomysłowość 
uczniów nie miała żadnych granic. Najciekawszymi sposobami na spakowanie się były między 
innymi: wózek dziecięcy, wiklinowe kosze, plastikowe kubełki, walizki na kółkach, skrzynki na 
narzędzia, aktówki, garnki, kuferki, przenośna lodówka, chlebak, klatka dla zwierząt, przenośne 
torby dla zwierząt, dziecięcy rowerek, bańka na mleko, sklepowy wózek, a nawet stojąca suszarka 
na ubrania. W czasie dużej przerwy odbył się pokaz wiosennej mody. Uczniowie z wielkim po-
święceniem i zaangażowaniem włączyli się w przywitanie wiosny zorganizowane przez samorząd 
uczniowski. 

Krzysztof Macias 

 Dzieci z Polski dzieciom z Ukrainy 
 
 Nasza szkoła włączyła się w akcję "Solidarni z Ukrainą" zorganizowaną przez pana Dawi-
da Domałę oraz OSP Nasielsk. W dniach 1 - 4 marca 2022 Szkolne Koło Wolontariatu prowadziło 
zbiórkę darów, które następnie zostały przekazane organizatorom. Akcja spotkała się z dużym od-
zewem wśród uczniów. Zgromadziliśmy dużo produktów żywnościowych, higienicznych, zaba-
wek i przyborów szkolnych dla dzieci. Miłym akcentem było dołączenie kartek z życzeniami, sło-
wami wsparcia dla ukraińskich rówieśników. 

Szkolne Koło Wolontariatu 

 

Pierwszy dzień wiosny 
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

  

 
 

ROWERZYŚCI W RUCHU DROGOWYM 
 
 Na bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ wiele czynników, m.in..  pora dnia i warunki pogodowe. 
Najważniejsze są jednak zachowania samych rowerzystów. Przede wszystkim respektowanie obowiązujących 
zasad i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Równie istot-
ne są zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów.  
Obowiązkowe wyposażenie roweru: 
 z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być światło 

migające), 
 z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz przy-

najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, 
 chociaż jeden skutecznie działający hamulec, 
 dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 
Gdy rowerzysta znajduje się na drodze, jest zobowiązany: 

 korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w 
którym się porusza lub zamierza skręcić, 

 zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i 
pieszych. 

Jednak nie zawsze musi tego przestrzegać. Jest również wiele wyjątków. Rowerzysta może korzystać z chod-
nika lub drogi dla pieszych, gdy: 
 opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem, 
 szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 

km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowe-
rów, 

 warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź 
czy gęsta mgła). 

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować 
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 
Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od innych uczestników ruchu, przede wszystkim kierow-
ców samochodów, którzy powinni respektować pierwszeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach wskaza-
nych przepisami, i tak: 
 zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, kierujący jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność 

i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe, 
 jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 

pierwszeństwa jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej 
części drogi, którą zamierza opuścić, 

 przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa 
rowerowi, 

 kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośred-
nio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. 

Rowerzysta a przejście dla pieszych 
Zbliżając się do przejścia dla pieszych, rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Podobnie jak inni kierujący rowerzysta ma zakaz: 
 wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na 

którym ruch jest kierowany, 
 omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeń-

stwa pieszemu, 
 jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych. 
 
Rowerzysto, zadbaj o własne bezpieczeństwo! 
Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku korzystania z kasków ochronnych i elementów 
odblaskowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała najbardziej narażoną na 
urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez 
kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. 

 
Julia Polańska 
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Warto przeczytać 

 
 

 
 

 

 
Poleca: Luiza Rosłońska   

 

„Gdyby nie dobre książki, które przeczytałem, miałbym dużo węższą wizję świata” 

         Mario Vargas Llosa 

Serdecznie zachęcamy do lektury. 

 Tytuł: Chłopiec z burzy 

Autor: Colin Thiele 

Opis: Akcja książki rozgrywa się nad brze-
giem oceanu, u południowych  wy-
brzeży Australii. W biednej chatce 
mieszka ojciec wraz z synem Michae-
lem. Tata chłopca postanowił, że bę-
dą mieszkali z dala od cywilizacji ze  
względu na dramatyczne wydarzenia 
z przeszłości. Pewnego dnia podczas 
zabawy na plaży chłopiec znajduje 
trzy osierocone pelikany. Troszczy 
się o nie, bawi się z nimi i zaprzyjaź-
nia. Największa nić porozumienia 
zawiązała się między chłopcem a naj-
słabszym pelikanem, który na dowód 
przyjaźni rezygnuje ze swojej wolno-
ści. To naprawdę bardzo wzruszająca, 
pouczająca, ale również pełna humo-
ru opowieść, którą serdecznie pole-
cam.  

 Tytuł: Wiłka, smocza dziewczynka 

Autor:  Antonina Kasprzak  

Opis: Historia dwóch sióstr, które muszą 
szybciej dorosnąć ze względu na 
splot wydarzeń w ich rodzinnym ży-
ciu. Mama dziewczynek trafia do 
szpitala na kilka miesięcy, a tata jest 
bardzo zapracowany, ma wiele wy-
jazdów służbowych i nie może po-
święcić dziewczynkom zbyt wiele 
czasu. Pewnego razu Pola i Bułeczka   
natrafiają na trop dziwnej dziewczyn-
ki, którą bardzo surowa matka za-
mknęła w domu. Ukrywa ona pewną 
tajemnicę, należy bowiem nie do ga-
tunku ludzi, ale tajemniczych, smo-
czych istot - Wił… 
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Warto obejrzeć 

 
 

Poleca: Martyna Jasińska  

 
 

 

"To niesamowite, jak wielka jest różnica pomiędzy czytaniem o czymś, oglądaniem o tym filmów, 

 a doświadczeniem tego w prawdziwym życiu, nie uważasz?" 

           Stephanie Mayer 

 

 Tytuł: Matylda 

Gatunek: familijny/komedia/fantasy 

Produkcja:  USA 

Reżyseria: Danny DeVito 

Obsada: Mara Wilson, Pam Ferris, Rhea Perlan, 
Embeth Davidtz, Paul Reubens, Tracey 
Walter  

Opis: Historia pewnej dziewczynki o imieniu 
Matylda. Rodzi się ona w niezbyt miłej 
rodzinie, ale dzięki jej wyjątkowości 
wszystko zaczyna się zmieniać. Matylda 
jest nadzwyczaj zdolnym dzieckiem, 
kocha czytać książki, co może dziwić, 
bo w jej rodzinnym domu króluje raczej 
miłość do telewizora. A kiedy dziew-
czynka dostaje się do szkoły… obejrzyj-
cie sami. 

 
 
 

Tytuł: Vaiana: Skarb oceanu 

Gatunek: animacja/familijny/przygodowy 

Produkcja: USA 

Reżyseria: Ron Clements / John Musker  

Obsada: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Ra-
chel House, Temuera Morrison, Jema-
ine Clement 

Opis: Tytułowa bohaterka Vaiana
(polinezyjska księżniczka) wyrusza w 
podróż po oceanie, aby uratować piękną 
wyspę, na której mieszkała wraz ze 
swoimi poddanymi. W trakcie podróży 
spotka półboga, zadufanego w sobie 
macho, który najbardziej na świecie 
pragnie uwielbienia i poklasku. Starcie 
Vaiany i Mauiego doprowadzi do kilku 
zabawnych sytuacji. To naprawdę pięk-
na opowieść o odwadze w spełnianiu 
marzeń i sięganiu poza horyzont.  
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Kącik sportowy 

 

 
  

Igrzyska w Pekinie  

Polacy daleko w klasyfikacji medalowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W igrzyskach wzięło udział blisko 3 tys. sportowców z 91 krajów. Rywalizowali o 109 komple-

tów medali w 15 dyscyplinach. Reprezentacja Polski liczyła 57 zawodników. 

Brąz Dawida Kubackiego na normalnej skoczni w Zhangjiakou był jedynym medalem, jaki udało 

się zdobyć Polakom w trakcie tegorocznych igrzysk w Pekinie. W całej historii startów na ZIO Biało-

Czerwoni mają łącznie 23 krążki. Cztery lata temu w Pjongczangu udało się zdobyć dwa medale.  

Tym razem nie było tak kolorowo. Duże nadzieje polscy kibice wiązali z łyżwiarką szyb-

ką Natalią Maliszewską, którą z rywalizacji olimpijskiej na dystansie 500 metrów w short tracku wy-

eliminował pozytywny test na COVID-19. 

 Polka musiała spędzić kilka dni izolacji w hotelu pokojowym. O całej sprawie było bardzo gło-

śno, a wydarzenia z Maliszewską były największą porażką organizacyjną Chińczyków. O medale 

do ostatnich chwil walczył również Kamil Stoch, który na normalnej skoczni był szósty, z kolei w 

konkursie na dużym obiekcie... czwarty. Trzykrotny mistrz olimpijski nie krył rozczarowania, a do 

kolejnego medalu brakowało niewiele.  

Pozostali Biało-Czerwoni nie mieli tyle szczęścia i do medali zabrakło zdecydowanie więcej.  

                                                                                           
Informacje wyszukała i przygotowała:  

Wanessa Bogusz  
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Palce lizać 

 

 
  Dziś proponujemy wiosenne turboślimaczki 

 w wykonaniu Waszej koleżanki Lenki.  
Zachęcamy serdecznie do wypróbowania tego niełatwego,  

ale jakże smakowitego przepisu. 

 

 

 
Składniki: 
 
12 g drożdży 
120 ml mleka 
35 g cukru 
250 g mąki 
35 g masła 
szczypta soli 
 
 
 

 
 

Wykonanie: 
 
 Z drożdży, 1 łyżki cukru, 1 łyżki mąki i mleka 
robimy rozczyn, pozostawiamy w ciepłym miejscu do 
wyrośnięcia ( ok. 10 minut ). 
 
 Masło roztapiamy, mieszamy z mąką wymiesza-
ną z solą i rozczynem, chwilę wyrabiamy i odstawiamy 
na godzinę do wyrośnięcia.  
 
 Wyrośnięte ciasto rozwałkujemy na prostokąt, 
smarujemy dżemem i zwijamy w rulon. Kroimy na pla-
stry i ustawiamy na blasze do pieczenia, formujemy 
główki. Pieczemy ok. 20 minut w temp. 200 stopni Cel-
sjusza.   
 Po upieczeniu wtykamy wykałaczki z borówka-
mi.  

 
 

Pomysł, wykonanie i zdjęcia:  
Lena Daniszewska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiosenne turboślimaczki 
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Kalendarz nietypowych świąt: 

 kwiecień 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Wyszukała i przygotowała: Wiktoria Brodzikowska  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. Julia Polańska 

p w ś c p s n 

    1.           
Dzień       

Ptaków  

2.  
Dzień  

Książki  
dla Dzieci  

3.  
Dzień  
Tęczy  

4.  
Dzień  

Bezdomnych 
Zwierząt  

5. 
Dzień  

Niewidzialnej 
Pracy 

   6.        
Dzień   

Sportu 

7.  
Dzień     

Zdrowia  

8. 
Dzień  

Miłośników 
ZOO 

9.           
Dzień 

Gołębia  

10. 
Dzień 

Agrafki  

11.  
Dzień Radia  

12.  
Dzień       

Czekolady 

13.  
Dzień  

Scrabble’a 

14.  
Święto  
Chrztu  
Polski 

15.  
Dzień  
Sztuki 

16.           
Dzień  

Walki z Nie-
wolnictwem 

Dzieci 

17.          
Wielkanoc 

18.  
lany  

poniedziałek     

19.  
Dzień  

Rowerowy 

20.  
Dzień  

Wolnej  
Prasy  

21.  
Dzień  

Kreatywności 

22. 
Dzień  
Ziemi 

23. 
Dzień  

Geografa 

24. 
Dzień  

Śniadania  

25. 
Dzień  

Pingwina  

26. 
Dzień  

Drogowca  

27. 
Dzień  

Grafika  

28. 
Dzień  

Bezpieczeń-
stwa w pracy  

29. 
Dzień  
Tańca  

30. 
Dzień  

Uczciwości 

 

Julia Polańska kl. 8d, Wiktoria Brodzikowska kl. 8d, Lena Daniszewska kl. 4b,  Luiza Rosłońska kl. 7d, Martyna 
Jasińska kl. 7d, Wanessa Bogusz kl. 4c, Maja Rosłońska kl. 4c, Amelia Sokolnicka kl. 4c, Oliwia Jastrzębska kl. 4c. 

Rysunki na stronie tytułowej wykonała Julia Polańska kl. 8d. 
Pod opieką p. Joanny Czyż 

Korekta p. Beata Korytkowska  
Współpracownicy: Dyrektor , Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego  

w Nasielsku 

Zespół redakcyjny: 

MOJA SZKOŁA 


