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Wydarzyło się… 

Nowy rok szkolny 

 
      

Wakacje już dawno niestety dobiegły końca. Wróciliśmy do szkoły i na dobre 

zaczęły się obowiązki. Lato też minęło, choć w głowie mamy jeszcze wspomnienia 

beztrosko spędzanych dni. Czas się przestawić na tryb nauki.                                                   

     Drugiego września rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystość 

odbyła się przed budynkiem szkoły. Pamiętam, że był to pochmurny dzień, tak jak 

miny niektórych uczniów. Już trochę wcześniej dotarły do nas wiadomości, że 

będziemy mieli w szkole nowego dyrektora. Okazało się, że to Pan Jarosław 

Chyliński – dotychczasowy Przewodniczący Rady 

Rodziców SP2 i Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Płońsku. 

Uczniowie byli ciekawi, jak będzie wyglądała 

uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Wszystko 

przebiegało bardzo sprawnie. Jak co roku wprowadzono 

sztandar, odśpiewano hymn. Następnie wysłuchano 

przemówienia nowego Pana Dyrektora oraz 

zaproszonych gości.  

                                                                         

 PRYMUSEK 

GAZETKA 

SZKOLNA 

 

Nr 262 / IX / 2019 r. 

 

Co w numerze? 
 

- Wydarzyło się… 

- Żeby zdrowym być  

  i szczęśliwie żyć… 

- Twórczy „Prymusek” 

- Refleksje nastolatków 

- Ciekawostki 

- Humor 
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Po uroczystości uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami                        

do przydzielonych klas. Otrzymaliśmy nowy plan lekcji i ćwiczenia, podręczniki 

nieco później, w pierwszych dniach nauki.  

 Wakacje są dla ucznia bardzo fajną sprawą i każdy z nas będzie tęsknił            

za beztroskimi dniami pełnymi słońca. Jednak wiadomo, co za dużo to niezdrowo. 

Zabieramy się do pracy. Nie martwmy się, przecież jeszcze tylko październik, 

listopad… i znów będą wakacje, prawda? 

Magdalena Załęcka 

Wywiad z… 
Od 1 września 2019 r. stanowisko dyrektora w naszej szkole sprawuje 

Pan Jarosław Chyliński. O czym marzy i jakie zmiany zamierza 

wprowadzić do szkolnego życia, opowiedział w rozmowie 

z przedstawicielkami redakcji Prymuska: Evą Zydlewską, Aleksandrą 

Dąbrowską i Patrycją Więcław. 

Prymusek: Dlaczego zdecydował się Pan zostać dyrektorem naszej 

szkoły? 

Dyrektor: Szkołę Podstawową nr 2 znam już od wielu lat. Moje dzieci 

pobierają naukę w tej szkole. Poznałem tę placówkę również jako 

przewodniczący Rady Rodziców. Zdecydowałem się zostać dyrektorem, 

ponieważ chciałbym swoje doświadczenie i swoją kreatywność 

wykorzystać dla rozwoju naszej szkoły. 

Prymusek: Co jest największym marzeniem Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku? Jakie 

zmiany w naszym szkolnym życiu zamierza Pan wprowadzić? 

Dyrektor: Marzeń mam dużo. Kadencja dyrektora trwa 5 lat, dlatego też 

i marzeń jest sporo. Przede wszystkim chciałbym stworzyć szkołę 

przyjazną i bezpieczną dla uczniów. Mam na myśli bezpieczeństwo 

zarówno psychiczne jak i fizyczne. Wracając do marzeń, chciałbym, aby 

w naszej szkole powstały klasy dwujęzyczne. Marzeniem, które właśnie 

się realizuje, było powstanie pracowni językowej. Kolejnym moim 

marzeniem, jako dyrektora szkoły, jest abyśmy wszyscy razem: 

nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły, stworzyli przestrzeń do 

jej rozwoju. 

Prymusek: Ma Pan dużo obowiązków? Jak wygląda dzień dyrektora 

szkoły? 

Dyrektor: Podobnie jak inni dyrektorzy szkół, decydując się na 

sprawowanie tej funkcji, miałem świadomość, że obowiązków będzie 

sporo, zwłaszcza w tak dużej szkole jak nasza. Jak wygląda mój dzień? 

Zaczynam jak większość, o 8:00 jestem już w szkole. Odbywam różne 
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spotkania z nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Mam też obowiązki 

wynikające z bieżącego nadzoru szkoły.  

Prymusek: Co w pracy dyrektora stanowi dla Pana największe 

wyzwanie? 

Dyrektor: W pracy dyrektora największym wyzwaniem jest stworzenie 

warunków do wspólnej, rzetelnej pracy. 

Prymusek: Jakim uczniem był Pan w dzieciństwie? 

Dyrektor: Byłem uczniem pilnym i zdyscyplinowanym, natomiast nie 

zawsze miałem świadectwo z czerwonym paskiem. 

Prymusek: Kim Pan chciał zostać w dzieciństwie? 

Dyrektor: Tak jak pewnie każde dziecko, chciałem wykonywać różne 

zawody, natomiast wtedy, kiedy decydowały się moje losy zawodowe 

i zapadały decyzje związane z wyborem studiów, to od zawsze chciałem 

ukończyć studia pedagogiczne i takie też ukończyłem. 

Prymusek: Co Pan lubi robić w wolnym czasie? 

Dyrektor: Tego wolnego czasu niestety nie mam za dużo. Jeśli już uda mi 

się znaleźć chwilę dla siebie, lubię przede wszystkim jeździć na rowerze, 

a ostatnio trochę więcej czasu spędzam na siłowni. 

Prymusek: Rozpoczął się rok szkolny. Przed nami wiele kartkówek 

i sprawdzianów. Czy zna Pan jakąś cudowną metodę, która pozwoli 

szybko i dobrze się do nich przygotować ? 

Dyrektor: Cudownej nie znam, zresztą nikt pewnie nie zna i nie ma 

cudownej metody na to, żeby się szybko i dobrze przygotować do 

sprawdzianów i kartkówek. Znam za to dobrą metodę! Myślę, że jest nią 

systematyczna, codzienna praca, nauka i utrwalanie zdobytej wiedzy, 

wówczas żadne kartkówki czy sprawdziany nie będą straszne. 

Prymusek: Czy za pośrednictwem naszej szkolnej gazetki chciałby 

Pan przekazać coś uczniom naszej szkoły ? 

Dyrektor: Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że bardzo się cieszę, 

że mogę w tej szkole być dyrektorem. Ostatni miesiąc uświadomił mi, że 

podjąłem słuszną i dobrą decyzję przystępując do konkursu na stanowisko 

dyrektora. Życzyłbym wszystkim uczniom oraz nauczycielom, aby nasza 

współpraca przebiegała w miłej i spokojnej atmosferze. 

Prymusek: Bardzo dziękujemy, że zechciał Pan poświęcić czas na 

rozmowę z nami. Życzymy spełnienia marzeń, o których Pan dziś 

mówił i pomyślnej realizacji wszystkich wyznaczonych celów! 

Dyrektor: Również dziękuję. 
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Narodowe Czytanie 

 
Dnia 7 września po raz ósmy odbyło się Narodowe Czytanie. Jest to 

polska inicjatywa społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. 

Parlamentarzyści, samorządowcy, miłośnicy literatury, osobistości ziemi 

płońskiej oraz reprezentanci płońskich szkół odczytali wspólnie polskie 

nowele w Miejskim Centrum Kultury. Wraz z Dyrektorem naszej szkoły – 

Panem Jarosławem Chylińskim i uczennicami klas ósmych – Patrycją 

Klimkiewicz, Mają Raczkowską, Marią Chylińską miałam przyjemność 

zaprezentować fragmenty utworu Marii Konopnickiej pt. „Dym”.  

Opowiada on o ubogiej wdowie mieszkającej w małym mieście ze 

swoim synkiem Marcysiem. Pewnego dnia chłopiec miał straszliwy sen, 

który zwiastował tragiczne wydarzenia w dalszym życiu bohatera.           

W pracy zdarzył się wybuch, w wyniku którego Marcyś stracił życie. Jego 

matka się załamała.  

Uważam takie akcje za bardzo potrzebne. Ważne, abyśmy szanowali 

skarby kultury naszego narodu i chętnie z nimi obcowali.  

Zuzanna Rapusta 

 

Bieg pokoju 

Dnia 21.09.2019 r. część uczniów 

klasy 8c miała okazję uczestniczyć 

w niezwykłym wydarzeniu o charakterze 

sportowym.  

Przy płońskim akwenie „Rutki” 

odbył się bieg w związku z obchodami 

Międzynarodowego Dnia Pokoju. 
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Uczestnicy tego spotkania to przede wszystkim miłośnicy pokoju, 

od najmłodszych do najstarszych: dzieci, rodzice, seniorzy.  

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta Płońsk p. Andrzej Pietrasik 

i jednocześnie przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast 

Orędowników Pokoju. 

 Imprezy o takim charakterze są niezbędne w celu przypomnienia 

nam wszystkim bez wyjątku, że wolność i pokój nie są niczym stałym 

i pewnym w ludzkim życiu. Każdy z nas z osobna powinien mieć 

świadomość, że żyje w wolnej ojczyźnie dzięki poświęceniu innych. 

Należy te wartości pielęgnować i o nie dbać ponad wszystko. 

      Opracowała Weronika Raćkowska 

 
* 

Szkolne Koło PCK włączyło się w akcję pomocy dzieciom z afrykańskiego Czadu. 

Dzięki hojności naszych uczniów zebraliśmy 192 szczoteczki i 77 past do zębów.  

* 

Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami straży 

miejskiej, którego głównym celem było omówienie szeroko pojętego 

bezpieczeństwa. Tematyka obejmowała zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, znajomości znaków oraz zachowania na ulicy. Uwrażliwiono dzieci na 

zachowanie rozwagi w kontaktach z osobami nieznajomymi. 
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* 

17.09 w naszej szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbyła się próbna 

ewakuacja. Po trzech krótkich sygnałach dźwiękowych uczniowie wraz 

z nauczycielami oraz pozostali pracownicy opuścili budynek i ustawili się na boisku 

szkolnym. Wszystko odbyło się sprawnie i szybko. 

Przy okazji Pan dyrektor przypomniał uczniom o zasadach bezpieczeństwa 

obowiązujących na terenie szkoły oraz zakazie korzystania z telefonów 

komórkowych. Po zakończeniu alarmu wróciliśmy do klas.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Uczniowie klas ósmych wzięli dzisiaj udział w Konferencji Regionalnej pt. "15 lat 

Mazowsza w UE" zorganizowanej w Miejskim Centrum Kultury. 

* 

W dniu 18.09.2019 nasza szkoła brała udział w uroczystym otwarciu boiska 

wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego 

w Płońsku.  

* 

19.09. na boisku przy SP 4 w Płońsku odbył się I etap Mistrzostw Powiatu w piłce 

nożnej dla roczników 2005-2006. Nasi chłopcy nie mieli sobie równych wygrywając 

wszystkie spotkania.  

* 

19 września klasa 3b podtrzymując coroczną tradycję, rozmawiała o historii chleba. 

Dzieci poznały różne gatunki roślin zbożowych oraz posiadły umiejętność ich 

rozróżniania. Na podstawie filmów samodzielnie ustalały historię chleba od siewu 

zboża do wypieku i spożycia gotowego pieczywa. Zwróciły uwagę na ludzi różnych 
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zawodów pracujących przy tym procesie. Dłużej zatrzymały się przy zajęciach 

młynarza i piekarza. 

 

                  
 

* 

Uczniowie klasy 1a naszej szkoły wzięli udział w akcji „Bezpieczna droga do 

szkoły” zorganizowanej przez płoński Market Budowlany „Mrówka” we współpracy 

z Policją.  

* 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biegu im. Piotra Sękowskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Kolejny wrześniowy dzień upłynął na wspólnych zajęciach uczniów przebywających 

w świetlicy oraz z oddziału przedszkolnego. Tematem dnia było Powitanie Jesieni 

oraz Dzień Grzyba. Powstała wspólna praca plastyczna "Jesienny las". 
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* 

Klasa 2d wyruszyła do parku w poszukiwanie jesieni. Po spacerze był też czas na 

zabawy integracyjne. 

* 

25 września dla wolontariuszy Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku odbyło się 

spotkanie z wolontariuszkami projektu „SZLACHETNA PACZKA”.  

 
* 

27 września obchodziliśmy dzień Podziemnego Państwa Polskiego. Data ta oznacza 

powołanie w okupowanej Warszawie Służby Zwycięstwu Polski organizacji 

wojskowej do walki z okupantem. Później organizacja ta zmieniała swoją nazwę, 

stając się w 1942 roku Armią Krajową,  

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2019 

w  Szkole Podstawowej nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku 

      W niedzielę, 29 września 2019r. przypada kolejny Ogólnopolski Dzień 

Głośnego Czytania. W związku z tym, w piątek 27 września 2019r. 

w naszej szkole, w każdej klasie, nauczyciele lub wyznaczeni przez nich 

uczniowie - odczytali uczniom opowiadanie, przygotowane przez 

nauczycieli biblioteki szkolnej. W tym roku jest to tekst Grzegorza 

Kasdepke pt. „Najlepiej 

być sobą”. (Dlaczego 

bibliotekarze wybrali 

właśnie ten tekst? - 

ponieważ niedawno, 

21 września obchodzony 

był Światowy Dzień 

Batmana ;-) 

Not./Fot: Małgorzata 

Morawska 
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Żeby zdrowym być i szczęśliwie żyć… 

 

 

 

Coraz krótsze dni, coraz chłodniejsze poranki. Opustoszały pola i łąki. Nie 

słychać śpiewu ptaków, zniknęły brzęczące owady i barwne motyle. 23 września 

rozpoczęła się jesień. Jest bajecznie kolorowa i bogata w spadające liście. Rozdaje 

swoje nieprzebrane skarby - soczyste jabłka i gruszki, pyszne śliwki, zdrowe orzechy, 

smakowite grzyby.  

To nic, że słońce nie świeci już takim blaskiem, ale za to pojawia się rosa, po 

polach srebrzy się babie lato... 

Jesień. Czas zadumy, błogiego odczuwania ciepła domowego gniazda, 

smakowanie piękna barw, obserwowanie niestrudzonych w wirowaniu liści, 

nasłuchiwanie wichrów, gra wyobraźni... 

Z jesienią wiążą się charakterystyczne obrzędy 

i zwyczaje. 

Gromadzenie zapasów. Zapobiegliwie robią je ludzie 

i zwierzęta. Domy pachną smażonymi powidłami 

i suszącymi się grzybami. W dziuplach wiewiórek i norach 

małych gryzoni przybywa orzechów, żołędzi i innych 

smakołyków, które pozwolą przetrwać zimę. 

Święto Zmarłych. Czas, kiedy przyroda przygotowuje się 

do zimowego snu, zawsze skłaniał do rozmyślań o przeszłości. Święto Zmarłych to 

dzień wspomnień o ludziach, którzy odeszli, o historii kraju, ale także o dziejach 

własnej rodziny. Kwiaty i znicze stawiane na grobach są znakiem naszej pamięci 

i wdzięczności.  

Wykopki i pieczenie ziemniaków. Przy zbieraniu ziemniaków pracowały zazwyczaj 

kobiety. Potem nad opustoszałymi kartofliskami snuł się dym: to w popiele 

dogasających ognisk dzieci piekły ziemniaki. 

Na podstawie jesiennej pogody ludowe przysłowia 

przepowiadają, jaka będzie zima.  

Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 

Gdy jesień bez deszczów będzie, 

w zimie deszczów pełno wszędzie. 

W jesieni prędko, gdy liść z drzew opadnie,  

to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie. 

Jesień, gdy długo zachowuje liście, 

srogiej zimy znakiem oczywiście. 

W jesieni, gdy tłuste ptaki, mróz w zimie nie byle jaki. 

 

Natalia Pyrzyńska 
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Porady na rok szkolny 
 

Nie chce ci się chodzić do szkoły?  

Nie radzisz sobie w nauce? 

Zbyt często się poddajesz? 

Przeczytaj nasze porady! 

 

1. Ucz się na bieżąco - nauczyciel może cię zaskoczyć, robiąc niezapowiedzianą 

kartkówkę, bądź cię przepytać, więc lepiej być przygotowanym na każdą 

lekcję. 

2. Angażuj się w zajęcia pozalekcyjne i rób prace dodatkowe - dzięki temu 

nauczyciel zauważy twoje starania i być może podwyższy ci ocenę na koniec 

roku. 

3. Rób przejrzyste notatki - łatwiej jest się uczyć ze starannych i kolorowych 

zapisek, niż z niewyraźnych i niechlujnych. 

4. Dobrze organizuj czas wolny - nauka jest bardzo ważna, jednak odpoczynek 

jest nam również potrzebny, więc co jakiś czas rób sobie przerwę. 

5. I przede wszystkim - zjedz pożywne śniadanie. Pobudzony metabolizm to 

także pobudzona koncentracja i łatwiejszy początek dnia. 

Ala Lewandowska, Oliwia Marczuk  

 

Szklanka wody z cytryną 
Warto wypić rankiem tuż po wstaniu z łóżka. Zimą zwracamy większą uwagę na 

zawartość witaminy C i ochronę przed przeziębieniami, latem na nawadnianie 

i odświeżanie organizmu.  

 

Alergeny - czynniki wywołujące alergię 

 

Korzystający ze szkolnej stołówki wiedzą, że można tam zjeść  

smacznie i zdrowo. Niestety niektórzy muszą uważać na kwestie 

związane z alergiami i nietolerancją pokarmową. Obok nazw dań 

serwowanych każdego dnia zapisano oznaczenia alergenów. 

Przykładowo 1 – Zboża zawierające gluten; 

2 – Skorupiaki i produkty pochodne; 3  – Jaja i produkty 

pochodne. Pełen wykaz znajdziecie na szkolnej stronie 

https://sp2plonsk.pl/stolowka/ 

 

 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/cytryny-wlasciwosci-lecznicze-i-wartosci-odzywcze_40275.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/witamina-c-nie-tylko-na-przeziebienie-wlasciwosci-i-zastosowanie-witam_37271.html
https://sp2plonsk.pl/stolowka/
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Twórczy „Prymusek” 
 

Konevka 

 

Kot 

 

Tam po płocie, 

stary kot wędruje.  

Jest sam,  

bo nikt go nie potrzebuje,  

nikt nie naleje mu mleka, 

choć kocur ciągle czeka,  

aż ktoś przyjdzie i zaadoptuje, 

burego kota,  

który się tam snuje. 

 

Chodzi biedny w tę i z powrotem, 

I sam nie wie nawet, 

Jak ciężko być kotem.  
 

 
Rebus 

 

Jeż / ż=s /+ pień /-p / 
 

Przygotowała Natalia Gmurczyk 

 

Refleksje nastolatków 
 

Telefon – przyjaciel czy wróg? 

 
 To cudowne urządzenie, które umożliwia szybki i łatwy kontakt z bliskimi. Jest małe, 

lekkie, wielofunkcyjne. Mieści się w kieszeni, plecaku, torbie, można z łatwością zabrać je 

wszędzie. Bez niego jak bez ręki. O jakie urządzenie chodzi? Oczywiście mowa o telefonie 

komórkowym. 

 W roku 1876 Aleksander Bell zgłosił w urzędzie patentowym swój wynalazek – telefon. 

3 kwietnia 1973 r. Martin Cooper, amerykański naukowiec, wykonał pierwsze połączenie z telefonu 

komórkowego. Był to przełom, który miał ułatwić ludziom życie. Czy tak się stało? Z całą 

pewnością tak! Na przestrzeni lat telefony zyskały na popularności. Dziś korzystają z nich już 
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chyba wszyscy: dorośli, dzieci, ludzie starsi, mieszkańcy miast i wsi. Trudno wyobrazić sobie bez 

nich współczesny świat. Za pomocą tych urządzeń nie tylko rozmawiamy czy wysyłamy sms-y, 

stały się one również źródłem rozrywki. Korzystając z telefonu możemy słuchać muzyki, radia, 

grać w gry, robić i przesyłać zdjęcia, nagrywać filmy, prowadzić rozmowy video. Dodatkowo 

mobilny dostęp do Internetu pozwala szybko wyszukiwać informacje, wysyłać i odbierać e-maile, 

a nawet robić zakupy. Telefon stał się nieodłącznym towarzyszem naszych codziennych spraw, 

narzędziem pracy i formą relaksu, sposobem na spędzanie czasu. Jednak każdy medal ma dwie 

strony... 

Ze szkolnego podwórka 

Kiedy poddamy refleksji zachowanie wielu naszych rówieśników, pojawi się spostrzeżenie, 

że coraz więcej dzieci i młodzieży korzysta z telefonów, a czas i miejsce nie mają znaczenia… 

Przechodząc szkolnym korytarzem podczas przerwy, możemy zobaczyć uczniów wpatrzonych 

w kolorowe ekrany telefonów. Nie rozmawiają ze sobą, bo najważniejszą rzeczą w tej chwili jest 

wygrana bitwa, osiągnięcie kolejnego poziomu zaawansowania, czy dokończenie misji. Bardzo 

starają się być najlepsi w grze. W toalecie dziewczyny właśnie przeglądają najnowszy post 

z Instagrama ich idolki. Wielu uczniów niestety poszło o krok dalej – używają telefonu nawet na 

lekcji. Zawsze znajdą jakieś wytłumaczenie, wymyślone na potrzeby chwili. Mówią, że to pilna 

wiadomość od mamy, albo że sprawdzają plan lekcji, godzinę, czy szukają informacji do zadania. 

Wszystko, byle tylko zerknąć, dotknąć, kliknąć! Co z tego, że zapis w Statucie zabrania, 

a nauczyciel się nie zgadza i kolejny raz zwraca uwagę, może nawet wpisze ją do dziennika? 

Gotowi są ponieść każde ryzyko, nie licząc się z konsekwencjami! Przecież ich „przyjaciel” telefon 

nie może czekać! Problem narasta, a wnioski nasuwają się same.   

Fonoholizm – dlaczego jest niebezpieczny? 

 Fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu. Nadmierne korzystanie z niego, brak 

racjonalizmu w posługiwaniu się tym urządzeniem, może być przyczyną wielu niepożądanych 

zjawisk. Kiedy telefon staje się najważniejszy, wszystkie nasze zainteresowania i pasje zostają 

odsunięte na drugi plan, poświęcamy im coraz mniej czasu aż wreszcie porzucamy je zupełnie. 

Utrzymując znajomości on line, mamy coraz więcej wirtualnych przyjaciół. Poświęcając im czas, 

tracimy tych prawdziwych. Pochłonięci wirtualnym światem, zaczynamy się izolować. Nawiązując 

kontakty za pomocą kliknięć, coraz gorzej radzimy sobie z zawieraniem ich bezpośrednio. Nasz 

język staje się ubogi, nagle trudno nam jest wyrazić myśli, bo brakuje słów do ich nazwania. 

Telefon pochłania też czas przeznaczony na sen i odpoczynek. Z telefonem zasypiamy i budzimy 

się, tym samym nasz organizm nie regeneruje się odpowiednio, jesteśmy rozdrażnieni, nerwowi, 

ciągle przemęczeni i pozbawieni energii.  
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Sprawdź czy potrafisz racjonalnie korzystać z telefonu? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Źródło: Materiały edukacyjne Fundacji Dbam  o Mój Z@sięg 

 

Jak poradzić sobie z uzależnieniem? 
1.Ogranicz czas spędzany przed telefonem lub poproś rodziców żeby Ci ten czas wyznaczyli. 

2.Zastąp wizyty na portalach społecznościowych spotkaniami z przyjaciółmi „w realu”. 

3.Nie korzystaj z telefonu przed snem. 

4.Rozwijaj swoje zainteresowania i pasje – temu poświęcaj swój wolny czas. 

5.Jak najczęściej przebywaj na świeżym powietrzu – wybierz się ze znajomymi na spacer             

czy do kina, telefon zostaw w domu. 

6.Wyłącz Internet w telefonie. 

7.Wybierz strefy bez telefonu (kino, szkoła). 

Korzystanie z telefonu ma wiele aspektów zarówno 

pozytywnych jak i negatywnych. Których będzie 

więcej? Zdecyduj sam! 

Pamiętaj! Telefon powinien być 

narzędziem, które pozwala Ci 

oszczędzać czas, a nie go tracić!
           Źródło: http://nicalbonic.blox.pl 
 

Agnieszka Leśniewska 

Natalia Olszewska 
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Jak się uczyć, żeby się nauczyć? 
Wszyscy doskonale wiemy, że trening ćwiczy mięśnie, a nauka ćwiczy nasz 

mózg. Ćwiczenia oczywiście muszą być regularne i bez odpuszczania. Tylko wtedy 

możemy liczyć na sukces. 

Wkuwanie zaledwie na kilka dni przed sprawdzianem na nic się nie zda, to 

czas stracony, a w głowie niewiele zostaje. Jednak jest kilka prostych sposobów na 

to, żeby zapamiętać materiał, nauczyć się go i zdobyć wiedzę. Warto je zastosować, 

bo podobno po 24 godzinach przeciętnie zapominamy aż 80 % nauczonego 

materiału. Oto dwie propozycje: 

1. Pozbywamy się tego, co nas rozprasza, np. komputer, telefon, muzyka, 

siadamy wygodnie w fotelu, na łóżku, przy biurku i powtarzamy 

do skutku… 

2. Powtarzamy z odpowiednim nastawieniem, czyli przekonaniem, że na 

pewno się to kiedyś przyda, bez względu czy to procenty i matematyka, czy 

gramatyka języka polskiego i poprawna pisownia, warto korzystać z lekcji 

i z tego, co było w ciągu 45 minut, a więcej czasu będzie na przyjemności. 

Kolejne propozycje w następnym artykule. 

Życzę miłej nauki 

Weronika Raćkowska 

 

Ciekawostki 
 

CIEKAWOSTKI  PRZYRODNICZE 

 

Wrzesień na polu, lato dobiegło końca, a my wróciliśmy do szkoły, 

do naszych klas i obowiązków szkolnych. Na wsi wciąż trwają jeszcze 

prace przed czasem zimowym.   

 Coraz trudniej zobaczyć ścierniska, a pola po żniwach są zaorywane. 

Rolnicy sieją zboża ozime – żyto, pszenicę i jęczmień. Zaczynają się 

wykopki i zbiory ziemniaków oraz buraków. Pewnie nie wiecie, ale 

ziemniaki pochodzą z Ameryki Południowej, a początkowo hodowane 

były w Europie także jako rośliny ozdobne. Natomiast burak cukrowy jest 

w Polsce podstawowym surowcem do wyrobu cukru. 

 Czy wiecie, co to są ścierniska?  

To pozostałości po zbiorach, które trzeba zaorać, by łodygi i korzenie 

skoszonych roślin nie przeszkodziły w kiełkowaniu nowych nasion.  

 A czy słyszeliście o orkiszu? 

To jeden z najstarszych i najbardziej zdrowych gatunków zbóż. 
Opracowali 

Weronika Raćkowska  

 i Jakub Raćkowski  
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Humor 

Co ma wspólnego jesień z łyżką??? 
Odp. je_sie-nią 

* 
Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj 

koledzy: 
- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy  

od siebie. 
* 

Przed sprawdzianem uczeń pyta ucznia: 
- Powtarzałeś coś? 

- Tak. 
- A co? 

- Będzie dobrze, będzie dobrze! 
 

 
 

Propozycje artykułów można przesyłać na adres: sp2prymusek@wp.pl Zachęcamy   
Opiekunowie gazetki: p. Marzanna Chełmicka, p. Małgorzata Kocik, p. Ewelina Starczewska 
Polecamy e–wydania Prymuska na stronie internetowej naszej szkoły: https://sp2plonsk.pl/ 
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