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  Od Redakcji 
 

Już za kilka dni Święta Bożego 

Narodzenia. Bez wątpienia to 

najbardziej magiczny czas w roku.  

Przygotowywanie prezentów, ubieranie 

choinki, zima… same cudowności!  

To także okres, w którym  po raz kolejny 

przypominamy sobie, że to ludzie są 

najważniejsi. "Żaden człowiek nie jest 

samotną wyspą"*- bycie w społeczności 

to również  pomoc osobom dotkniętym 

przez los albo tym, którzy z życiem radzą 

sobie gorzej od nas. Żeby pomagać, 

nie trzeba zakładać fundacji ani 

wydawać dużych pieniędzy. Dzielić się 

można swoimi umiejętnościami, cza-

sem, uwagą... 

W październiku rozpoczął działalność 

Szkolny Klub Wolontariatu "Uskrzydleni". 

Pod opieką pani Małgosi Brudnickiej  

i pani Martyny Skrodzkiej działa (i to 

jak!)około 30 uczniów z klas piątych, 

szóstych i siódmych. Zaangażowani, 

zmotywowani, z pomysłami i wielkim 

sercem...  
 

*John Donne - XVII - wieczny poeta angielski. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od Redakcji 

 Co? Gdzie? Kiedy? 

 Pani Martyna Skrodzka 

o Szkolnym Klubie 

Wolontariatu 

 O co spierają się 

filozofowie? 

 Pomysł na śledzia 

 10 sposobów  

na... zimę 

 Judo - moja pasja 

 Zakątek zwierzątek 

 Kulturalna Szatnia 

 Mikołajowa Galeria 
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12 XII - 12 I  

XVI edycja Powiatowego Konkursu Literackiego 

pod patronatem Książnicy Płockiej "Piszę książkę" 

 

14 -18 XII  

Świetlicowy Kiermasz Bożonarodzeniowy 

18 XII 

"Na Północy o północy " - Projekt Festiwal Zorzy Polarnej (1600 - 2030) 

19 XII 

o Rodzinny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 

o konkurs literacko - plastyczny "Najpiękniejsza karta i życzenia 

bożonarodzeniowe" 

20 XII  

Bożonarodzeniowe Kolędowanie 

(początek godz. 1700) 

o koncert szkolnego chóru "Tu - Tu"  

o przedstawienie w wykonaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu 

21XII - 2 I  

Zimowa przerwa świąteczna 

6 I 

Orszak Trzech Króli 

10 I  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

11 I  

Bal Karnawałowy dla uczniów klas IV - V 

12 I 

Bal Karnawałowy dla uczniów klas I - III 

15 - 28 I 

Ferie zimowe 
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W "Klasowej paczce" wygrała 3g - paczka największa, najcięższa 

 z pięknymi życzeniami i rysunkiem. Organizatorzy dziękują całej 

społeczności szkolnej za wielką mobilizację i serce:)  

Od października w naszej szkole działa wolontariat. Inauguracja  

Klubu Wolontariusza nastąpiła 8 grudnia w Dniu Patrona Szkoły.  

Pamiętacie? To właśnie w tym dniu wolontariusze zaprezentowali 

szkolnej publiczności przedstawienie będące dla wielu źródłem 

wzruszeń i refleksji. O tym, jak działa wolontariat w SP 22 opowiedzia- 

ła nam pani Martyna Skrodzka, spirytus movens* tego przedsię-

wzięcia. 
 
Spotykamy się co czwartek na 

zajęciach treningu interpersonal-

nego, ćwiczymy asertywność, us-

prawniamy komunikację, a także 

integrujemy się ze sobą, by 

stworzyć nie tylko prężnie działa-

jącą wspólnotę ale także wspól-

notę wspierającą się wzajemnie :)  

Staramy się przygotować na 

różne trudne sytuacje, które 

mogą spotkać wolontariuszy w 

ich pracy. Chcemy od drugiego 

semestru rozpocząć działalność 

ukierunkowaną przede wszystkim 

na uczniów naszej szkoły. Do 

najważniejszych należy "Korkociąg 

wiedzy" - pomoc w odrabianiu 

prac domowych, korepetycje ko-

leżeńskie, "Uskrzydlony przyjaciel " 

- wspomaganie podczas przerw 

dzieci nieśmiałych, wycofanych, 

a także "Wspólny posiłek" - 

pomoc najmłodszym uczniom 

przy posiłkach na stołówce 

szkolnej. Już niebawem odsłonimy 

przed wami arkana akcji "Ma-

rzycielska Poczta",  "Adopcyjny 

Psiak", "Walentynkowe wyzwanie". 
 

Wiele inicjatyw pochodzi od 

samych wolontariuszy - są bardzo 

chętni do współpracy i pełni 

pomysłów. Przyłączają się do nas 

nowi wolontariusze, a także nau-

czyciele, którzy chcą bezintere-

sownie wesprzeć uczniów w ich 

działaniach. Inicjatywą wolonta-

riuszy było stworzenie choinki 

motywacyjnej, która w przedświą-

tecznym zamieszaniu przypomina, 

co jest istotą tych świąt, a także 

Dnia Dobrego Słowa dla uczniów 

klas 1-3. Zorganizowaliśmy akcję 

"Klasowa paczka", której efekty 

przeszły nasze oczekiwania.  

Zebraliśmy mnóstwo słodyczy do 

świątecznych paczek dla potrze-

bujących wsparcia. Wolontariusze 

z ogromnym zaangażowaniem 

włączyli się w warsztaty świątecz-

ne . Wykonali ozdoby na kiermasz, 

z którego dochód zostanie prze-

kazany na leczenie chorego na 

białaczkę dziewięcioletniego  

ucznia naszej szkoły Marcela 

Brzezińskiego.  
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10  pomysłów na to, jak przetrwać zimę. 

Redakcja „Szatni” proponuje… 

 

Niedźwiedzie przesypiają ten czas, my ludzie raczej nie ;) 
 

Podsuwamy wam kilka pomysłów w jaki sposób nie dać się nudzie  

i choć na chwilę odejść od komputera, czy komórki /rodzice będą 

zadowoleni, przez co zyskacie u nich dodatkowe +++/. 

 

 

1.Wybierz się na SANKI. Znajdź choćby niewielkie wzniesienie, zamknij 

oczy i jazda! Poczuj dziką radość!!! Uważaj – nie zjeżdżaj na sankach 

bezpośrednio na ulicę, dbaj o bezpieczeństwo. 
 

2. Wyjdź na ŁYŻWY. To niedrogi sport zimowy. Lodowisko w mieście jest 

bezpłatne, a za wynajęcie łyżew płaci się niewiele. Frajda z długiego 

ślizgu bez podpórki – bezcenna. Próbuj nieustannie podnosić swe 

umiejętności – staraj się nauczyć jazdy do tyłu, „przekładanki”, a w przy-

szłości nawet piruetów. Nigdy nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora. 

Nawet jeśli lód jest gruby. 

 

3. Kulig. Nie wyjechałeś w góry, a w okolicy nikt nie ma konia i sań? Nic 

nie szkodzi! Połącz sanki, znajdź rącze konie (w tej roli najlepiej sprawdzą 

się tatusiowie lub silny straszy brat) i jazda! Pilnuj tylko, by nie spaść na 

zakrętach. W trakcie ostrej jazdy zdarza się to bardzo często. 

 

4. Zabawy na śniegu 

 

o Wydeptuj w puchu esy-floresy, kółka, a nawet całe labirynty czy 

napisy pod oknem ulubionej koleżanki/kolegi, np. K+A. 

o Zbuduj mini igloo. Robi się je ze śniegowych kulek.  

o Rzucaj śnieżki do celu, np. do grubego drzewa. 

o Trop dzikiego zwierza /ślady na śniegu/. Czyje to ślady? Dokąd 

prowadzą? Pomocna będzie lektura „Przewodnik prawdziwych 

tropicieli. Zima” Adama Wajraka. 

 

5. Ulep bałwana. Banał? Przekonaj się sam, jaka to ekscytująca zabawa! 

Załóż mu  coś na głowę (choćby czapkę zrobioną z gazety) albo zrób 

efektowną  fryzurę (na przykład jeża z patyczków). Koniecznie dorób mu 

oczy i guziki (w mieście trudno o węgielki, więc muszą ci wystarczyć 

kamyki, szyszki), oczywiście nie zapomnij o marchewkowym nosie. Jeśli 

masz jeszcze siłę i ochotę, zafunduj mu towarzystwo – żonę, dzieci, psa 

albo żółwia. 
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6. Wybierz się do zoo. Ogrody zoologiczne warto odwiedzać także zimą. 

Warto  zobaczyć wielbłąda na śniegu, to naprawdę niecodzienny 

widok. Zwierzęta, które nie lubią chłodu znajdziesz w pawilonach. Zima 

to okazja by przyjrzeć się uważniej tym, które w lecie na ogół  

przegrywają z żyrafami i małpami: wężom, rybom,  a może nawet 

paskudnym, włochatym pająkom. 
 

7. Wyprawa na basen. Dobry pomysł o każdej porze roku. Zimą jest to  

o tyle przyjemniejsze, że ty pływasz w cieplutkiej wodzie, a za oknem 

widzisz zmarzniętych ludzi otulonych grubymi szalami. 
 

8. Czytanie książek. Warto odwiedzić bibliotekę, ponieważ wyszukiwanie 

książek może być frapującą przygodą. Satysfakcja, gdy okaże się, że 

wybrana przez nas książka jest rzeczywiście niesamowita i nie możemy się 

od niej oderwać jest bezcenna. A książki są mądre. Po prostu. 
 

9. Pomyśl o swoim zwierzaku. Wyjdź na spacer ze swoim psem!  

Na pewno bardzo się ucieszy, a ruch na świeżym powietrzu poprawi 

humor także tobie. 
 

10. I na koniec prawdziwy hit! Wybierz się do Orlen Areny na ściankę 

wspinaczkową. Możesz całkowicie za darmo spróbować sił w tym 

ekstremalnym sporcie. Może namówisz także swoich rodziców? 
 

 

Teraz my! 
Nowi, pełni zapału, redaktorzy "Szatni" przedstawiają się: 

Mam na imię Ania. Interesuję się sztuką, m.in. muzyką i plastyką. Nie lubię 

słodyczy ani niezdrowego jedzenia. Mój ulubiony kolor to niebieski. Mam psa 

Mopsa. 

Cześć, mam na imię Zuzia i chodzę do 4 klasy. Interesuję się plastyką, 

aktorstwem i zwierzętami. 

To ja,  Radek. Lubię rysować i budować z klocków LEGO. Trenuję judo.  

Mam na imię Franek. Jestem wesoły, lubię zimę i grę „Simsy”.  

Cześć! Mam na imię Gabi. Mam 10 lat i lubię zwierzęta. 

Hej! Jestem Nela, chodzę do  4 klasy. Interesuję się siatkówką. 

Cześć! To ja, Alicja. Jestem nową redaktorką "Szatni". Mam 10 lat. Zawsze 

chciałam być dziennikarką. Interesuje się zwierzętami.  Moim ulubionym jest 

kot.  

Jestem Tymon, pochodzę z Rosji. Mam 10 lat, jestem harcerzem i interesuje się 

militariami. Umiem grać w football amerykański. 

http://babyonline.pl/czy-zima-warto-wybrac-sie-z-dzieckiem-do-zoo,hobby-galeria,2874,r3.html
http://babyonline.pl/czy-zima-warto-wybrac-sie-z-dzieckiem-do-zoo,hobby-galeria,2874,r3.html
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Judo - moja pasja 
O mnie   
Jestem Krzyś, mam 10 lat, bardzo 
lubię sport. Interesuje się siatków-
ką, piłką nożną, a najbardziej judo. 
Właśnie o judo napiszę mój pierw- 
szy artykuł do „Szatni” :) 
 

O judo 
Judo – dyscyplinę sportową na bazie jujutsu stworzył Jigoro Kano.  
W 1888 roku zaczął opracowywać nowe techniki i otworzył własną szkołę w 
świątyni buddyjskiej w Kamakurze. Dwa lata później  szkoła zmieniła nazwę 
na Kodokan i stała się pierwszą, w której swoje umiejętności szlifowali 
judocy. Judocy walczą na macie tatami, korzystając z rzutów, dźwigni  
i podcinek. W judo ważne są różne słowa, np. Rei to pozdrowienie, Zarei - 
pozdrowienie w klęku, ale również w pozycji stojącej. W judo jest 6 stopni 
kyu.  Zanim zdobędzie się pierwszy z nich,  judogę  przepasuje się sznurkiem. 
Potem  zdobywa się 6, 5, 4, 3, 2 i ostatnie 1 kyu - czarny pas. W Polsce 

mamy wielu mistrzów świata, Europy, a nawet mistrzów olimpijskich. Najbardziej znani 
to: Paweł Nastula, Beata Maksymow, Rafał Kubacki i Waldemar Legień.  

 

Zajęcia judo są organizowane 
również w naszej szkole. 
Treningi w poniedziałki i środy 
trwają od godz. 18.30 do 20.00. 
Sam na nie chodzę. Bardzo je 
polecam. Zapraszam Cię na 
judo, przyjdź, zobacz! I ty 
możesz trenować japońską 
sztukę walki:) 

 

Krzyś Natkowski, kl. 4d 

 

 

 

 

    .  
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O co spierają się filozofowie? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Niektórzy do dziś uważają, że 

cała historia filozofii opiera się na 

myśli Platona. Platon bowiem 

przedstawił sposób poznawania 

rzeczywistości przez człowieka. 

Uważał, że człowiek może po-

znawać świat albo za pomocą 

zmysłów albo rozumu. Spór o 

dominację jednego bądź drugie-

go sposobu poznawania rzeczy-

wistości trwa po dziś dzień. Naj-

więksi filozofowie spierali się o to, 

czy otaczający nas świat pozna-

jemy za pomocą zmysłów czy 

rozumu.  

    Zacznijmy od zmysłów. Człowiek 

posiada pięć zmysłów: wzroku, słu-

chu, smaku, powonienia i dotyku. 

Jeżeli widzi drzewo, słyszy pianie 

koguta, pije gorzką herbatę, czuje 

unoszący się zapach smażonych 

frytek albo dotyka szorstkiej ściany 

to wie, że ma do czynienia z drze-

wem, kogutem, gorzką herbatą, 

smażonymi frytkami albo z szorstką 

ścianą. Również dotychczasowe 

doświadczenia utwierdzają go w 

przekonaniu, że roślina, która po-

siada pień, gałęzie, koronę, liście 

albo igły to drzewo. Albo że her-

bata to ciecz o określonym smaku, 

która może być słodka albo 

gorzka, ciepła albo zimna. Jeżeli 

słyszy pianie, to z doświadczenia 

wie, że nie pieje żaden pies ani 

wiewiórka, tylko kogut. 
 

                      Zmysły zatem bardzo      

                      mocno związane są z  

                      doświadczeniem, czyli  

                      z sytuacjami, które już  

                      się wydarzyły w na-

szym życiu. Inaczej ma się sprawa z 

rozumem. Rozum nie posługuje się 

zmysłami ani doświadczeniem. Siłą 

rozumu są pojęcia abstrakcyjne, a 

te nie mają swego odpowiednika 

w rzeczywistości. Przykładem poję-

cia abstrakcyjnego jest zdrowie 

albo dobro. Czy możemy powie-

dzieć, że zdrowie jechało tramwa-

jem? Albo że w parku na ławce 

siedziało dobro? Pojęcia abstrak-

cyjnego nie można zobaczyć, nie 

można go dotknąć, zmierzyć czy 

też zważyć! Istnieje wiele innych 

pojęć abstrakcyjnych: radość, mi-

łość, łagodność, doskonałość, spr- 

awiedliwość, prawda, Bóg. Są one 

wytworem naszego rozumu.  

    Każdy z filozofów miał określony 

pogląd na to, czy świat poznaje-

my zmysłami czy rozumem. Niektó-

rzy tak bardzo byli przekonani o 

słuszności swojego stanowiska, że 

przez historię wrzuceni zostali do 

jednego z dwóch przeciwstaw-

nych worków: do worka z napisem 

empiryści (to ci od zmysłów) albo 

do worka z napisem racjonaliści (ci 

od rozumu). Wspomniany na 

początku Platon również zajął 

stanowisko w tej sprawie. Wyraził je 

w micie o Jaskini.  

     Ale o tym opowiem wam  

w następnym wydaniu gazetki 

szkolnej.  
 

Dariusz Makowski, pasjonat filozofii 

 

 
 

Zapewne wspominałem, że 

największym w dziejach ludzkości 

filozofem był Platon, który urodził 

się w 427 p. n. e. w Atenach.  
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Jeśli jeszcze nie macie pomysłu na świąteczną sałatkę,  

ta będzie jak znalazł :) 

Składniki: 

6 podwójnych marynowanych filetów śledziowych  

1 duży ziemniak 

1 duży burak 

1/2 białej cebuli 

1/2 czerwonej cebuli 

2 - 3 łyżki majonezu 

3 łyżki jogurtu typu greckiego 

1 i 1/2 gruszki 

50 g żurawiny 

1 łyżka oliwy 

ok. 2 łyżki cukru 

2 łyżki natki pietruszki 

do smaku: sól, pieprz mielony ziołowy 

Wykonanie: 

Ziemniaka i buraka ugotuj w mundurkach, ostudź. Ten pierwszy pokrój  

w dużą kostkę, drugi zetrzyj  na grubej tarce. Filety osącz z zalewy, obierz 

ze skórki, pokrój na kawałki. Pół gruszki obierz, pokrój w kostkę. Cebulkę 

drobno posiekaj, przelej wrzątkiem na sicie. Wymieszaj jogurt  

z majonezem, zmieszaj ze śledziami, ziemniakiem, gruszką i białą cebulą. 

Dopraw do smaku. Odstaw na kilka godzin, żeby smaki się przegryzły :) 

Drugą gruszkę pokrój, wrzuć do rondelka razem z żurawiną i cukrem. 

Smaż, aż sos się zredukuje. Dodaj czerwoną cebulkę i buraki, wymieszaj  

z oliwą i znów odstaw na jakiś czas. Na talerzu układaj naprzemiennie 

warstwy sałatki śledziowej i buraczków. Posyp zieloną pietruszką. Pycha!! 
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              fot. archiwum biblioteki 

 W dzisiejszym numerze ,,Szatni” 

omówię ,,Dziennik Cwaniaczka” autor-

stwa Jeffa Kinney’a. Jest wiele tomów 

tej serii.  

 Główny bohater to Greg Heffley -  

chłopak z gimnazjum. Twierdzi on, że 

szkoła to najgłupszy pomysł świata  

i lepiej byłoby jej unikać. Greg utknął 

w gimnazjum z bandą półgłówków  

i swoim przyjacielem Rowleyem Jeffer-

sonem. 

 Zaletą książki jest to, że jest ona 

bardzo śmieszna. Posiada aż 221 stron, 

na których są obrazki i bardzo śmieszny 

tekst. Żebyście więcej wiedzieli o tej 

książce, sami ją przeczytajcie!  

 Wadą jest zdecydowanie to, że 

jest droga. Kosztuje aż 24 zł 90 gr!! Na 

szczęście mamy w szkole bibliotekę,  

z której można wypożyczać książki za 

darmo! 
 

Franek Sulej, kl. 4 

Pasowanie na czytelnika 
 

Niedawno, dokładnie w środę 29 

listopada, odbyła się wielka uro-

czystość dla pierwszoklasistów.  

Pasowano ich na czytelników. 

Mogli też obejrzeć przedstawienie 

pt. Spotkanie bajek. Polegało na 

tym, że wiele bajek spotkało się ze 

sobą, co wynika z tytułu. Aktorzy 

przedstawienia musieli się bardzo 

postarać, bo trzeba było nauczyć 

się wielu rzeczy na pamięć, np. 

wierszy. Pierwszoklasiści byli bardzo 

zadowoleni i dobrze się bawili. Oni 

także przebrali się w bajkowe 

stroje. Przedstawienie było bardzo 

udane.  

Odtąd do biblioteki przychodzą 

również pierwszoklasiści. 

Zuzia Anglard, 4d 

 
 

Jak się nam to udało? 
 

Przygotowania  do przedstawienia 

trwały ok. 3 tygodni. Próby w 

ramach kółka teatralnego prowa-

dziła pani Ewa Faratowska.  Na 

pierwszym spotkaniu przydzieliła 

nam role. Musieliśmy się ich 

nauczyć na pamięć(!) Na kolej-

nych zajęciach ćwiczyliśmy swoje 

kwestie oraz ruch sceniczny.  

Ja przedstawiałam postać Mał-

gosi, a moja koleżanka występo-

powała jako wróżka.  

Mam nadzieję, że wszystko nam się 

udało i dostaniemy następne role. 
 

Alicja Browarek, 4d 
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    rys. Gabrysia Poniatowska, 4d 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj łapę 
 Pies to najlepszy przyjaciel 

człowieka. Są różne rasy psów, m.in. 

mopsy, labradory i dalmatyńczyki. 

Można je wytresować i nauczyć 

różnych sztuczek. Najlepszym sposo-

bem, aby nauczyć psa umiejętności 

podawania łapy jest trzymanie w 

ręku smakołyka.  Posługujemy się 

komendami, np. podaj łapę. Każdą 

próbę zakończoną powodzeniem 

nagradzamy.   

 Psy to mądre zwierzęta i szybko 

się uczą. Żyją ok. 18 lat. Odżywiają 

się głównie mięsnym pokarmem i 

suchą karmą. Sama obecnie 

posiadam psa, który nie jest rasowy:) 
 

Ania Roborecka, 5a 

 
 

Końskie rekordy 
 Konie są bardzo mądrymi 

zwierzętami. Na świecie jest 207 

ras koni. Uważam, że to dużo. 76 

ras to małe konie i kuce, 36 ras to 

konie robocze, a 104 rasy to konie 

wierzchowe. Najmniejsze konie na 

świecie pochodzą z rasy Fallabell. 

Przeciętny koń żyje 25 - 30 lat. 

Najdłużej żyjący koń miał 62 lata. 

 Czy wiecie, że koniom 

wystarczą tylko 3 godziny snu? 

Zwierzęta te mają aż 40 zębów! 

 Dla mnie konie to najcie-

kawsze zwierzęta.  
 

Nela Pietrzak, 4d 

 

 
 


