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Wydarzyło się…

Wakacyjne życzenia
Życzymy Wszystkim, aby nadchodzące wakacje
były pełne miłych wrażeń, fantastycznych
przygód i spotkań z interesującymi ludźmi.
Udanego i bezpiecznego wypoczynku!
Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni,
gotowi do podejmowania nowych
wyzwań i kolejnych zadań.
Redakcja
A wcześniej były życzenia z okazji Dnia Dziecka :)
Oj, działo się… Na ogrodzeniu szkoły zawisła niespodzianka

Co w numerze?
- Wydarzyło się…
- Żeby zdrowym być
i szczęśliwie żyć…
- Twórczy „Prymusek”
- Refleksje nastolatków
- Ciekawostki
- Humor
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Czego Wam życzyć?
Czego życzyć Dzieciom w Dniu
Dziecka:
czarnych kotów na białych
przypieckach,
burych kotów –
a może i białych…
byle były
i byle mruczały.
Życzę także Wam niskich okien
ze słonecznym, zielonym widokiem
a nad oknem – gałęzi kasztana
żeby kos miał gdzie śpiewać od rana.
Życzę rzeki i piasku przy rzece
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach
drzew, na które dobrze się wspinać.
Życzę także wam koca, nie-koca,
który sny Wam przynosi po nocach
taki koc spełnia wszystkie życzenia:
to się w okręt, to w wyspę przemienia…
bywa też latającym dywanem
by się znowu stać kocem nad ranem.
I co jeszcze?
Już chyba niewiele:
śmiechu w domu
i lodów w niedzielę
i przyjaciół najlepszych na świecie
i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie.
Autor wiersza: Maria Terlikowska

*
BIBLIOTEKA SZKOLNA DZIECIOM
Z okazji DNIA DZIECKA, Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza
w Płońsku, życzy wszystkim uczniom spełnienia najskrytszych marzeń i szybkiego powrotu
do szkoły. Z tej również okazji dla wszystkich naszych czytelników niespodzianka na szkolnym F.
– udostępniona filmowa wersja książki „Pinokio”. Zapraszamy do obejrzenia.
*
SPECJALNIE DLA WAS!
Świetlica i oddział przedszkolny naszej szkoły
przygotowują wiele działań dla uczniów, takie jak
realizowanie innowacji pedagogicznych czy wspólne
obchodzenie różnych dni. Tym razem dla dzieci
został przygotowany przez nauczycielki świetlicy
i zerówki film z bajką "Mój przyjaciel Kemushi".
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Rozwijajcie swoje talenty!
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*
Serdecznie dziękujemy Uczniom i ich Rodzicom za udział w naszej akcji "KOLOROWANKI
W PODZIĘKOWANIU ZA WALKĘ Z WIRUSEM". Świetlica
*
Uczniowie naszej szkoły w czasie zdalnego nauczania chętnie
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie GeologicznoŚrodowiskowym
pod
hasłem
"(R)Ewolucje
Ziemi".
Zadaniem uczniów klas 7-8 było napisanie pracy literackiej, którą
wykonały: Dominika Śmigrodzka 7e, Antonina Grabowska 7g
i Maja Sklepińska 8e. Uczniowie klas 4-6 mieli za zadanie
wykonanie pracy plastycznej. W tej formie konkursu udział
wzięli: Alicja Sklepińska 5d,Maria Kamińska 5c,Grzegorz
Wiśniewski 6j, Amelia Rosiak 4b. Maksymilian Rosiak 6g, Agata
Bożym 6j,Karol Ryziński 5c, Jacek Gałecki 5a. DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ I CZEKAMY NA WYNIKI
Opiekun - p. Renata Tobolska
*
ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA .Zadanie jest proste!
Wymyśl swojego Superbohatera, umieść go w komiksie Pokaż, jak Twój
Superbohater pokonuje pandemię. Postać nie może być kopią już
istniejących, znanych z innych komiksów bądź filmów. Może dzięki
Superbohaterom pokonamy wirusa i będziemy mogli powrócić do
normalności i do szkoły? Wasze prace zostaną opublikowane
na szkolnym Facebooku. Zapraszamy do zabawy!
*
8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza, który rozpoczął
XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W ramach świętowania
biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego
Jędrzejewicza
przygotowała
dla swoich czytelników
niespodziankę – projekt „CAŁA SZKOŁA CZYTA
DZIECIOM”. W akcję włączyło się 20 nauczycieli, którym
serdecznie dziękujemy.
*

Drodzy Uczniowie, w związku z obchodami 100. rocznicy urodzin
Św. JANA PAWŁA II zachęcamy do wirtualnego spaceru po gościnnych progach
Domu Ojca Świętego w Wadowicach.
*

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w szkole została przygotowana przez Panią
wicedyrektor Mariannę Kozłowską i Panie katechetki okolicznościowa wystawa poświęcona osobie
Papieża.
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*
Hymn „Nie zastąpi Ciebie nikt” został przygotowany przez polskich artystów specjalnie z okazji
100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II. Zapraszamy na szkolnego F. do wysłuchania tego utworu
w wykonaniu Natalki z klasy 2 d.
*
„Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie
rozstawałem się przez te wszystkie laty. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny, była też
przewodniczką na różnych drogach Kościoła…. Dziękuję ci, pieśni oazowa” – tak o pieśni „Barka”
mówił
Jan
Paweł
II
w
sierpniu
2002
roku
na
krakowskich
Błoniach.
Zapraszamy na F. do wysłuchania „Barki” w wykonaniu min. Olka z klasy 2 b, Agnieszki z 5c.

16, 17, 18 CZERWCA SĄ EGZAMINY
ÓSMOKLASISTOM
ŻYCZYMY OTWARTYCH UMYSŁÓW,
DOBRYCH POMYSŁÓW,
POGODY DUCHA I POWODZENIA!!!
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Żeby zdrowym być i szczęśliwie żyć…
Pomysły na zdrowe jedzenie
W dobie pandemii koronawirusa często nudzimy się i nie mamy co robić. Może by tak podziałać
twórczo w kuchni i przygotować coś pysznego dla siebie i naszych bliskich? Ja uważam, że to
świetny pomysł! Właśnie dlatego podam kilka przepisów na przekąski i fit słodycze, które ze
zdrowych składników można w prosty sposób przygotować samemu.

Przepis na lżejszy sernik, czyli tofurnik
Masa serowa:
2 kostki tofu, powinno to być ok. 500g (najlepszym rodzajem jest silken tofu).
0,5 szkl. ugotowana kasza jaglana
1,5 szkl. mleko roślinne, najlepiej kokosowe
ok. 3/4 szklanki syropu z agawy, bądź innej substancji słodzącej,
2 łyżki mąki ziemniaczanej,
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
2 łyżki soku z cytryny
skórka otarta z jednej cytryny.
Spód:
100 g Herbatniki pełnoziarniste (mogą być ciasteczka owsiane)
100 g (ok. 2 łyżki) masło orzechowe, ewentualnie - nieco syropu klonowego albo kilka większych
daktyli.
Przygotowanie:
Spód:
Ciasteczka należy skruszyć, następnie dodać do nich resztę składników (ew. dodatkowo daktyle,
które wcześniej moczymy przez kilkanaście minut w gorącej wodzie). Łączymy je w dobrze
"klejącą" się masę. Ważne, by się nie rozpadała, dlatego jeśli jest zbyt sucha, dodajmy mokrych
składników. Tak przygotowaną masę wykładamy na wyłożoną pergaminem formę.
Masa:
Wszystkie składniki poza mlekiem należy umieścić w misce i zmiksować za pomocą blendera. Gdy
masa stanie się gładka, dalej miksując należy stopniowo dodawać do niej mleko. Przygotowaną
masę należy następnie wylać na schłodzony w lodówce spód. Ciasto pieczemy w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni, ok. 20 minut, po czym zmniejszamy temperaturę do 120 stopni
i pieczemy kolejne 40 minut.

Przepis na budyń jaglany kokosowo – bananowy
Składniki:
1/3 szkl. kaszy jaglanej sypkiej,
1 szkl. mleka kokosowego
2 łyżki syropu klonowego (ew. 1 łyżka miodu),
1 banan,
1 łyżka soku z cytryny.
Przygotowanie:
Kaszę jaglaną przelewamy wrzątkiem (ewentualnie prażymy). Następnie do rondelka wlewamy
mleko. Wsypujemy kaszę i pozostałe składniki (banan dodajemy po kilku minutach gotowania).
Całość gotujemy na małym ogniu, często mieszając. Gdy nasz "budyń" zacznie wrzeć,
zmniejszamy jeszcze ogień, używamy trzepaczki, mieszamy, tak, aby się nie przypalił, gdy
zgęstnieje, odstawiamy z palnika. Czekamy chwilę, później miksujemy masę aż do uzyskania
właściwej konsystencji. Jemy na ciepło albo zostawiamy w lodówce (wtedy uzyskamy jaglany
pudding). Przed podaniem dekorujemy, zgodnie z naszymi upodobaniami (polecam owoce).
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Dietetyczne ciasteczka amarantusowe
Składniki:
2 szkl. amarantusa ekspandowanego (popping),
2 jajka,
1 łyżka miodu, dodatki ok. 0,5 szklanki dodatków (wiórki kokosowe, suszona żurawina, rodzynki). Amarantus przeżywa
dziś renesans. To wspaniale, jest jednym z najzdrowszych zbóż, o bardzo wysokiej zawartości
białka. Do celów kulinarnych służy nie tylko mąka, ale również popping amarantusowy.
Przygotowanie:
Wszystkie składniki łączymy, następnie formujemy w kuleczki, które rozpłaszczamy na blasze
wyłożonej pergaminem. Ciasteczka pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury ok. 180
stopni. Nie wymagają długiego pieczenia, wystarczy ok. 15 minut.

Zdrowe orzechowe ciasteczka cieciorkowe z czekoladą
Skład:
200 g cieciorki (konserwowej bądź uprzednio ugotowanej),
2 białka,
ok. 3 łyżek mleka roślinnego,
2 łyżki masła orzechowego,
2 kostki gorzkiej czekolady,
3 łyżki mąki owsianej,
2 łyżki ksylitolu (ew. inna substancja słodząca lub miód),
1 łyżeczka proszku do pieczenia
aromat waniliowy.
Przygotowanie:
Cieciorkę wraz z mlekiem i masłem orzechowym należy zmiksować na gładką masę. Następnie
dodać białka jaj, słodzik i aromat. Całość ponownie zblendować.
Do przygotowanej masy należy dodać posiekaną w kostkę czekoladę, proszek do pieczenia i mąkę,
a następnie składniki starannie wymieszać.
Porcje ciasta należy umieścić na blasze wyłożonej papierem pergaminowym i piec w piekarniku
nagrzanym do 180st. przez ok. 20 minut.

Jak wspomagać odporność?
Odporność to naturalna zdolność organizmu do zwalczania wirusów i baterii.
Teraz szczególnie ważne jest to, abyśmy dbali o naszą odporność. Podam
kilka sposobów na to, jak możemy ją wspomagać.
1. Należy zwracać uwagę na to, co się je. Warto wprowadzić do naszej diety
więcej warzyw. Jak wiadomo maja one dużo witamin, które wzmocnią naszą
odporność.
2. Możemy przyjmować suplementy, ale takie które są sprawdzone np.
rutinoscorbin czy witamina D.
3. Czosnek pomaga oczyszczać organizm. Najlepiej jeść go z dodatkiem tłuszczu, by i natką
pietruszki. Działanie czosnku wzmacnia witamina C. Najsilniej działa czosnek świeży. Wystarczą
1-2 ząbki dziennie.
4. Wysypiajmy się. W czasie snu nasz organizm regeneruje się i odzyskuje siły. Wyspani będziemy
mniej podatni na zachorowania.
5. Przebywanie na dworze, czy umiarkowana aktywność fizyczna na pewno zwiększy naszą
odporność.
6. Odpowiednie nawodnienie organizmu. Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania
wszystkich komórek naszego ciała.
Przygotowała
Agnieszka Leśniewska
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30 maja - ŚWIATOWY DZIEŃ SOKU
Zapewne każdy z nas uwielbia soki owocowe ze sklepów. Niektóre jednak nie są w pełni
zdrowe ze względu na bardzo wysoką zawartość cukru albo co gorsza sztuczne słodziki. Nie
rezygnujmy jednak z porcji witamin zawartych w soku, są nam bardzo potrzebne zwłaszcza
w ostatnim czasie, gdy musimy dbać o odporność. Warto, więc samemu zrobić przepyszny napój
domowy, którego składnikami będą nasze ukochane owoce, odrobina cukru lub miód (będący
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem). Wtedy mamy pewność, że nasza mikstura wspiera nasze
zdrowie i co najważniejsze – wspaniale smakuje!
Tekst opracowała: Zuzia Rapusta

Twórczy „Prymusek”
Inspiruj się i twórz!
Dziewczyny zainspirowały się poezją lingwistyczną Mirona Białoszewskiego. Autor wiersza „Szare
eminencje zachwytu”
bawi się językiem, operuje grą słów, metaforą i wykorzystuje
wieloznaczności, używając przy tym języka potocznego. A może ktoś z naszych Czytelników także
zechce napisać własny wiersz?
***
Ramko ze zdjęciem.
Możesz być mała
i znajdować się na stole.
Możesz też więcej mieścić w sobie
niż jedną fotografię,
którą powieszę na ścianie.
Możesz być biała,
czerwona
czy czarna.
Zawsze z twojego okieneczka
Będzie wyglądać
piękne wspomnienie.
Ola Cichowska

***
Jakże się cieszę,
że jesteś mym wytchnieniem,
że zawsze mogę spocząć
w falach twej pościeli,
że masz tyle zalet,
które przynoszą ukojenie,
że zawsze mogę marzyć
w objęciach twej konstrukcji.
Ty mi towarzyszysz
W radości, śmiechu, smutku,
W ramionach twych mogę śnić i siły zbierać.
Jakże doniosłe twoje znaczenie
Moje łóżko kochane,
mocno doceniane.
Natalia Pyrzyńska

Przyjaciel…
czarny lub biały
Jak Cię nie kochać,
piszesz me myśli,
smutki,
zwątpienia,
radości,
miłości!
Zachwycasz prostotą,
nie oceniasz,
nie krytykujesz,
lecz z uwagą wysłuchujesz
i
me myśli na papier przelewasz.
Ufasz mi,
a ja Tobie.
W swej prostocie jakże niezwykłe,
Jednocześnie tak skomplikowane.
Mój największy przyjaciel i emocji powierniku
– pióro.
Oczywiście wieczne.
Choć nie zawsze będę z nim.
Weronika Raćkowska
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„Gdyby Kopciuszek nie zgubił pantofelka…”
Na pewno każdy z was zna historię Kopciuszka, ale czy ktoś z was zastanawiał się, co by
było, gdyby dziewczyna nie zgubiła pantofelka. Jeśli chodzi o niego, to cały czas zastanawiam się,
jak to się stało, że buciki nie przemieniły się, tak jak pozostałe rzeczy. Ale nie o tym będzie mowa.
O północy dziewczyna wróciła do domu, aby macocha i siostry nie zorientowały się, że była
na balu. Kobiety cały czas zastanawiały się, kim była ta piękna dziewczyna, którą książę był tak
zauroczony.
Mijały miesiące, a książę musiał się ożenić, aby zostać królem.
Jego ojciec wybrał mu za żonę jedną z sióstr Kopciuszka. Młodzieniec nie był zbyt zadowolony
z tej decyzji, ale ostatecznie się zgodził, ponieważ widział, jak zależało ojcu, aby to on został
królem. Dwa tygodnie później książę i starsza siostra Kopciuszka wzięli ślub.
Kilka lat po wstąpieniu księcia na tron on dalej nie mógł zapomnieć o tajemniczej
dziewczynie z balu. Nie kochał swojej żony, nawet za nią nie przepadał. Wolał wolny czas spędzać
w zaciszu lasu.
Pewnego dnia książę, siedząc w lesie, spotkał ubrudzoną, lecz piękną dziewczynę. Od razu
dostrzegł w niej tę istotę, o której nie mógł przestać myśleć. Książę podbiegł do dziewczyny i zadał
jej kilka pytań, na które nie chciała odpowiedzieć, ponieważ wredna macocha zabroniła jej
rozmawiać z księciem. On jednak nie odpuszczał i codziennie o tej samej porze wracał do lasku,
aby spotkać się z dziewczyną. Wreszcie zrozumiał, że musi rozstać się z jej siostrą, a związać się
z nią. I tak się stało.
Magda Załęcka

Refleksje nastolatków

prozą wyrażone

Zakończył się jeden z najpiękniejszych etapów w naszym życiu.
Kończymy szkołę podstawową. Tę pierwszą, wspaniałą i nigdy niezapomnianą. Tu poznaliśmy
pierwszych przyjaciół, wspaniałych nauczycieli, dzięki którym
rozwijaliśmy talenty.
Pora udać się w nową, nieznaną drogę.
Pozostanie wiele wspomnień z czasów spędzonych w tych
murach, jak i na wyjazdach, wycieczkach wspólnych wyjściach.
Na pewno żal będzie rozstawać się, bo było nam tu dobrze
i czuliśmy się bezpiecznie. Idąc do szkoły, szliśmy jak do własnego domu. Znaliśmy tu wszystkie
kąty, korytarze.
Szkoda, że czas tak szybko minął i trzeba było dorosnąć. Jednak na zawsze w naszych
sercach pozostaną wspomnienia tych pięknych ośmiu lat.
Natalia Pyrzyńska

CZAS POŻEGNANIA…
Aż trudno uwierzyć, że to już ten czas. Wszystko kiedyś się kończy i ma swój kres, jednak kiedy
to następuje towarzyszy nam dziwne uczucie żalu i nostalgii. Coś się kończy, a jednocześnie jest początkiem
czegoś innego, nowego, może równie cennego i pięknego, ale to dopiero się okaże w przyszłości.
Pierwszy artykuł do „Prymuska”, tak, na pewno był, ale kiedy, trudno określić. Ważniejsze, że ta
przygoda z pisaniem była i mnie czegoś nauczyła. Warto pisać kochani Czytelnicy i przelewać swoje myśli
i uczucia na papier. Wiem, czasy są takie, że niewielu z nas może sobie na to pozwolić albo po prostu nie
chce mówić o tym, co myśli i czuje. Jednak to nic złego napisać o tym, co myślimy. Czasami w ten sposób
dajemy komuś nadzieję i wiarę, a może nawet o tym nie wiemy, jak bardzo pomagamy. Kiedy myślę, że to
ten ostatni artykuł wcale nie jest mi smutno, bo przecież trzeba pójść dalej, dalej się uczyć i rozwijać. Ten
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etap w życiu już dobiegł końca, tak musi być, a na nasze miejsce przyjdą inni. Warto pisać, żeby zostawić też
po sobie jakąś ciekawą myśl, cząstkę siebie, pamiątkę, może kiedyś ktoś pomyśli o nas dobrze, z nostalgią.
W tej szkole spędziłam osiem lat. Tak … tak…, aż trudno uwierzyć. Kawał życia, szmat czasu, setki
wspaniałych ludzi, mnóstwo nauki, jeszcze więcej problemów, ale takie jest życie. W sumie kolejny etap za
mną, a przede mną pewnie równie ciekawy czas, ale tego jeszcze nie wiem. Jednak pozory mylą, tak na
spokojnie nie da się tego zapomnieć, przecież to serce i ciężka praca tych, co ze mną pracowali, kształcili,
pokazywali, jak mam postępować i co jest naprawdę cenne i ważne. Tego tak po prostu nie da się
zapomnieć, stąd te ostatnie słowa są do Was kochani - moich przyjaciół i wrogów, każdego człowieka,
którego spotkałam, z którym rozmawiałam, pracowałam i uczyłam się, mijałam na korytarzu, w sali, przed
szkołą. Ta szkoła, z tym całym bagażem doświadczeń dobrych i złych, przyjemnych i mniej przyjemnych,
radosnych i smutnych na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Szczególnie w tym innym, trudnym
i niecodziennym czasie doceniam to, co przeżyłam do tej pory i jednocześnie za wszystko dziękuję.
To tak jak w tej piosence zespołu „Kwiat Jabłoni”: „[…] mamy tylko tu i teraz, brakuje słów,
zaczniemy od zera, tu i teraz…”.

Weronika Raćkowska

w wiersz ułożone

DWÓJKA WSPANIAŁA
Kiedyś była piękna, mała,
Do dziś piękna pozostała.
Dwójkę wszyscy pokochali,
Młode lata w niej przeżywali.

Wycieczki różne się odbywały,
Uczniowie miasta Polski zwiedzali.
Wspaniałe przyjaźnie się nawiązały,
Które na wieki już pozostały.

Mama z tatą do Dwójki chodzili,
Piękne chwile tu spędzili.
Tarczę na piersi przypinali,
I do swej szkoły szybko podążali.

Nauczyciele – mądrzy, wspaniali,
Wiedzę do głowy im wpajali.
Chętnie służyli swoją pomocą,
Tak było kiedyś, i tak jest dotąd.

Opowiadają mi jak było,
Gdy do Dwójki się chodziło.
Moja rodzina często wspomina,
Co tutaj kiedyś zawsze robiła.

Absolwenci, którzy tu się uczyli,
To lekarze, prawnicy bardzo mili.
Zrealizowali swój w życiu plan,
Bo wyszli w Twoich cudownych bram.

Działali w Dwójce zuchy, harcerze,
Którzy swe zbiórki mieli w plenerze.
Piosenki głośne, pięknie śpiewane,
Rozmowy przy ognisku niezapomniane.

Tradycję nauki kontynuuję w Dwójce ja,
I z tego jestem bardzo dumna.
Wspaniała szkoła, jedyna taka,
Dla każdej dziewczyny i dla chłopaka.

Pierwsze sałatki, na drutach dzierganie,
To bardzo dobrze wychodziło mamie.
Tata obwody elektryczne,
Wykonywał bardzo ślicznie.

Budynek szkoły rozrósł się pięknie,
W murach naszej szkoły jest coraz przyjemniej.
Uczniami Dwójki warto być,
I szczęśliwie sobie w niej żyć.
Natalia Pyrzyńska
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WSPOMNIENIA
Pierwszego września roku pamiętnego,
Ujrzałam Twą postać – nie było w niej nic przerażającego.
Jednak po plechach dreszcze mi przeszły,
Bo byłam w twych murach po raz pierwszy.
Radość ma wielka była niebawem,
Wiedzę czerpałam, bawiąc się zarazem.
Wielu wspaniałych nauczycieli poznałam,
Na interesujące wycieczki z przyjaciółmi wyjeżdżałam.
Ciekawe konkursy, spotkania taneczne,
Czekały tu na mnie i czułam się w tych murach bezpiecznie.
Praca w redakcji Prymuska mocno mnie rozwinęła,
Pisałam artykuły, wierszyki i różne arcydzieła.
Uczyłam się pilnie, nagrody zbierałam,
I na występach z zespołem szkołę reprezentowałam.
Osiem lat szkolnych szybko minęło,
Jednak w pamięci i sercu na zawsze utknęło.

W imieniu redakcji „Prymuska”
życzę wszystkim
Ósmoklasistkom i Ósmoklasistom
pogody w sercu, rozwijania talentów
oraz udanego startu w nowych szkołach
Powodzenia!
Marzanna Chełmicka

Cytaty o życiu
Olga Tokarczuk
Skoro można pomyśleć, że może być lepiej,
to znaczy, że już jest lepiej.
Thomas Dreier
Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się
życiem – teraz jest na to czas – nie jutro,
nie za rok. Dzisiaj powinno być zawsze
najwspanialszym dniem.
Brian Tracy
Twoje życie staje się lepsze, tylko gdy Ty
stajesz się lepszym.
Phil Bosmans
Najpiękniejszych chwil w życiu nie
zaplanujesz. One przyjdą same.

Natalia Pyrzyńska

Dzień Matki
To wyjątkowe, najpiękniejsze Święto obchodzone corocznie w Polsce 26 maja.
Mama to najcudowniejsza osoba na świecie dla każdego dziecka. Cały czas obdarza nas
swoją miłością, wyrozumiałością i ciepłem. Samo to, że nosiła nas pod własnym sercem przez
dziewięć miesięcy. Przeżyła wiele nieprzespanych nocy, karmiła i pielęgnowała. Dlatego
szczególnie w tym dniu możemy wyrazić swoją wdzięczność za cały trud włożony w nasze
wychowanie. Najczęściej kupujemy kwiaty, drobne upominki, słodycze oraz własnoręcznie
wykonane laurki. Możemy również wyręczyć mamy z domowych obowiązków takich jak:
gotowanie, prasowanie, sprzątanie itp.
Myślę, że nie tylko raz w roku powinniśmy okazywać naszym mamom wiele
wdzięczności. Nie ma skali na określenie wartości jak są dla nas wszystkich ważne.
Okazujemy im swoją miłość każdego dnia.
Asia Piłkowska

Dzień Dziecka
To Międzynarodowe Święto Wszystkich Dzieci obchodzone corocznie 1 czerwca.
Dziecko to owoc miłości dwojga kochających się ludzi. Każdy rodzic chciałby, aby jego
dziecko było zawsze zdrowe, szczęśliwe i radosne, wiedząc, że jesteśmy dla nich wsparciem
i podporą. W dniu tym możemy obdarować swoje skarby drobnymi upominkami, spełnić niektóre
marzenia oraz zwyczajnie spędzić z nimi wiele więcej czasu. Mogą to być: wycieczki rowerowe,
spacery na świeżym powietrzu, dłuższe rozmowy, wyprawy na ulubione lody lub do kina. Przecież
każde dziecko musi czuć się kochane, aby rozwijać się prawidłowo i żyć bezpiecznie. Szczególnie
dzień ten to czas na okazywanie większego zainteresowania i okazania miłości.
Myślę, że nie tylko w tym dniu należy poświęcać więcej czasu swoim pociechom, ale
każdego dnia. Właściwe wychowanie jest trudne, lecz należy przyznać, że nasi rodzice
są przykładem, wzorem i wsparciem na dalsze życie.
Asia Piłkowska
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Moje pragnienia
Czyli to czego pragnę najbardziej. Pragnę tak mocno, że aż czuje drżenie w całym ciele. Mam
ochotę wstać i biec na spotkanie tego, czuje radość pomieszaną z oczekiwaniem, gotowość
i mistyczną pewność, że to jest właśnie tym.
Kiedyś powtarzałam sobie, że mam zbyt wielkie marzenia. Mówiłam sobie od razu,
że to nierealne, to się nigdy nie zdarzy, żebym nie przesadzała i zeszła na ziemię.
Ale dzisiaj wiem, że WSZYSTKO JEST MOŻLIWE. Jeżeli tylko potrafię to wymyślać, jeżeli to posiada
konkretny kształt w mojej wyobraźni, jeżeli istnieje w moim pragnieniu i jest to pragnienie tak
silne, że opiera się wszystkim przeszkodom to całą pewnością jest to możliwe.
To nie znaczy, że to musi się zdarzyć natychmiast. Wprost przeciwnie. Częścią każdego pięknego,
czystego i ponadzmysłowego pragnienia jest mądrość mówiąca o tym, że najlepsze rzeczy dzieją
się wtedy, kiedy nastąpi dla nich idealny moment, skupiający wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne
uwarunkowania sposób doskonały i niemożliwy do zaplanowania.
Kocham, więc moje pragnienia. Dbam o nie, pragnę je mieć. Wiem, że wszystko może się zdarzyć.
Moje pragnienia prowadzą mnie na przód, przez życie. Lubię o nich rozmyślać, wyobrażać sobie,
że są już prawdą, cieszyć się nimi, chłonąc ich niezwykłą magiczną moc. Noszę je w sercu jak żywą,
pulsującą ciepłem kulę, przy której mogę się ogrzać w ciemne, zimne wieczory
Mam wielkie piękne pragnienia. Wiem, że kiedyś się spełnią, kiedy nadejdzie ich czas.
Aleksandra Cichowska

Moją ulubioną książką jest ,, Ania z Zielonego Wzgórza,,, wprawdzie czytałam ją dawno, ale
śmiało mogę powiedzieć, że jest to doskonała lektura. Opowiada o przygodach zwariowanej,
rudowłosej, piegowatej dziewczynki
o imieniu Ania. Ma ona 11 lat i jest wychowanką domu
dziecka – wcześnie straciła rodziców. Książka nie należy do najkrótszych, lecz jest to utwór
wyjątkowo interesujący i zaskakujący. Historie Ani są naprawdę ,,wciągające,, . Powieść pt ,,Ania
z Zielonego Wzgórza,, uczy, że bez względu na to jak wyglądamy, powinniśmy akceptować siebie.
To opowieść o tym, że prawdziwi przyjaciele zawsze wspierają, pomagają i co najważniejsze są
obok. Mówi o marzeniach i o tym, by mimo wszystko nie poddawać się w drodze do ich realizacji.
Tę powieść polecam wszystkim czytelnikom - młodszym i starszym – to naprawdę wyjątkowa
książka! Zachęcam do lektury!
Dlaczego powinniśmy czytać książki?
- poprawiamy pamięć
- zwiększamy zasób słownictwa - czytając książki zapamiętujemy wiele słów,
a co za tym idzie ćwiczymy naszą ortografię i interpunkcję
- inspirujemy się
- czytając kształtujemy nasz charakter
-pogłębiamy naszą wiedzę
- wzmacniamy koncentracja
- poprawiamy swój nastrój
Jak sami widzicie, czytanie książek niesie za sobą wiele korzyści.
Przygotowała
Natalia Olszewska
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Drzewo z tatuażami
Książka – złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym
lub użytkowym. /Słownik Języka Polskiego PWN/
Podejrzewam, że uczniowie nie przepadają za czytaniem lektur. Nawet ja – mól książkowy –
męczę się nad przeliterowaniem i zrozumiem słowa „gangrena” (moja pora czytelnicza zaczyna się o 20.30).
Ale, ale… zacznijmy od początku, czyli…
DLACZEGO
tak nie lubimy czytać książek?
Dlaczego? No właśnie, dlaczego?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć do pierwszych lektur, które nam zadano. „Oto
jest Kasia”, „Zaczarowana zagroda”, „Kajtkowe przygody”. Kojarzycie? Są to książki skierowane do dzieci,
ale uważam, że nawet takie powieści powinny być mocno psychologicznie. „Oto jest Kasia” - klasycznie,
rodzi się młodsza siostrzyczka, a główna bohaterka widzi, jak rodzice coraz mniej się nią zajmują.
„Zaczarowana zagroda” - poszukiwacze znajdują zagrodę pełną pingwinów. „Kajtkowe przygody” - to chyba
książka napisana dla botanika. Podsumowując – literatura obyczajowa. Wydaje mi się, że w tak młodym
wieku powinniśmy rozwijać wyobraźnię, a nie czytać o tym, co może nas spotkać, ponieważ i tak mówią
nam to nauczyciele. Przez to, że jako dzieci czytaliśmy książki słabe psychologicznie, teraz kiedy tylko
słyszymy słowo „lektura” już nas mdli. Ale nie dziwię się. Uważam, że MEN już dawno powinno zmienić
niektóre lektury, ponieważ (niektóre) obecne czytała nawet moja babcia.
Ważne sprawy o czytaniu, (czyli jak zacząć czytać i nie tylko)
 Po pierwsze co powinniśmy zrobić, to wyrzucić, zgnieść i spalić słowo „lektura”. Od razu kojarzy
się nam ono ze szkołą, a tego nie chcemy.
 Chcecie zacząć czytać to super, ale – błagam – nie rozpoczynajcie od „czegoś ciężkiego”. Wiem, że
to fajne uczucie, kiedy nauczyciel widzi Was z mega grubą książką na poważny temat (np. II wojna
światowa), ale aby biegać trzeba nauczyć się chodzić. Zacznijcie od czegoś cienkiego i „lekkiego”,
stopniowo przechodźcie na wyższe półki. „Ale dlaczego?” - zapytacie. Po przeczytaniu książki
poczujecie się dumni z siebie, że rozpoczęliście. Kiedy nie jesteście wprawieni w czytaniu
i wybierzecie na start najgrubszą książkę w domu będziecie czuli irytację z powodu, że czytacie już
tydzień, a efektów nie widać. Na początek nauki polecam wam:
1. „Koralina”, Neil Gaiman
2. „Peleryna z piór”, Nigel Quinlan
3. „Wieczór filmowy”, Lucy Courtenay
 Może są tu jacyś fani filmów (kiedy to napisałam automatycznie podniosłam rękę). Oglądaliście
„Gwiazd naszych wina” albo „Trzy kroki od siebie”? A może uwielbiacie „Śniadanie u Tiffany'ego”
lub „Marsjanina”? Zerknijcie do książek i dowiedzcie się nowych rzeczy o ulubionych bohaterach.
 Przeczytaliście już wszystkie „lekkie” i „dziecinne” książki, jakie znaleźliście we wszystkich
dostępnych Wam miejscach? To zabierzmy się za klasyki. Nie mam na myśli lek… pfu. Może
nazwijmy je przymusówkami. Chodziło mi o książki trochę nowsze niż „W piasku i w liściach”
(wiecie co to, prawda?), ale takie, które stały się już „klasykami” literatury młodzieżowej (albo i nie
młodzieżowej)
1. „Gwiazd naszych wina”, John Green
2. „Świat Zofii”, Jostein Gaarder
3. „Złodziejka książek”, Markus Zusak
4. „Harry Potter”, J. K. Rowling
5. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, J. R. R. Tolkien
 Jesteście po ciężkiej książce i macie mętlik w głowie, który nie pozwala Wam zasnąć? Przyda Wam
się wiertarka umysłowa. Wiertarka umysłowa to rodzaj książki, która robi dziurę w głowie
i wszystkie męczące Was myśli znikają w oka mgnieniu. Pamiętajcie, aby nie czytać tylko „ciężkiej”
literatury. Dajcie odpocząć Waszym mózgom. Genialne będą do tego:
1. „Jak zostać czarownicą w tydzień”, Kaye Umansky (druga część też)
2. „Emi i tajny klub superdziewczyn”, Agnieszka Mielech (wszystkie tomy)
3. „Dziennik cwaniaczka”, Jeff Kinney (niezniszczalny)
Moje propozycje książek, którymi jestem zachwycona:
1. „Złodziejka książek”, Markus Zusak
2. „Osobliwy dom pani Peregrine”, Ransom Riggs (seria)
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3. „Mary Poppins”, P. L. Travers (seria)
4. „Wieczór filmowy”, Lucy Courtenay
5. „Dziennik”, Anne Frank
6. „Gwiazd naszych wina”, John Green
7. „Świat Zofii”, Jostein Gaarder
Na koniec pamiętajcie o jednym: przerwa w czytaniu to nic złego. Czasami jest to nawet potrzebne. Gdy się
przemęczycie, możecie sobie zrobić nawet rok „nieczytania”.

Zuzana
Recenzja książki „Wieczór filmowy”
Właśnie wtedy wpadłam na genialny pomysł. Jeden z tych, które przychodzą do głowy
wyłącznie w sylwestra, najlepiej po pijaku, w dziesięciocentymetrowych obcasach i z najlepszym
przyjacielem u boku.
Hanna zostaje porzucona przez swojego chłopaka Dana w sylwestra. Jej przyjaciel Sol wyprowadza
ją pijaną z imprezy. Kiedy czekają na zimnie na autobus Hanna mówi:
- Powinniśmy wspólnie obejrzeć po jednym filmie w ostatni dzień miesiąca przez okrągły
rok, aż do kolejnego sylwestra. Łącznie dwanaście filmów.
[…]
- Co ty masz na punkcie tych filmów?
- Są w nich o d p o w i e d z i […] Potrzebujemy odpowiedzi, Sol. Dlaczego oboje
zostaliśmy porzuceni? Co zrobiliśmy nie tak?
Sol nie wydaje się tym pomysłem zachwycony z jednego powodu – jest zakochany
w Hannie, a ona traktuje go jak kumpla.
Czy Sol powie Hannie co czuje?
A może Hanna sama się tego domyśli?
Książka, która opowiada, jak trudno komunikować się z drugim człowiekiem.
Zuzana

Ciekawostki
„Podróżowanie – najlepszy sposób nauki o świecie.”
W roku szkolnym 2019/20 realizuje Mazowiecki program stypendialny
dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Mój projekt nosi nazwę: „Travelling – Best
Way To Learn About The World”. Pozwala mi on podwyższać kompetencje
językowe, przełamywać bariery. Dzięki podróżowaniu stajemy się bardziej otwarci
na poznawanie świata i innych kultur oraz nawiązywanie wielu ciekawych
znajomości. Temat realizowanego projektu inspirowany był moimi podróżami po
Europie: Londyn, Praga, Rzym. Biorę także udział w kursie języka angielskiego.
Opiekunem projektu jest Pan Szymon Mikitiuk.
Zuzia Rapusta
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Łabędź niemy (Cygnus olor)
W Polsce łabędzie nieme są objęte ścisłą ochroną gatunkową i są
ujęte w Dyrektywie Ptasiej. Występują w całym kraju w akwenach
wodnych o różnym charakterze i wielkości: jeziorach, stawach
hodowlanych, starorzeczach, gliniankach, torfiankach, zbiornikach
wiejskich i miejskich. W Polsce to ptak częściowo wędrowny.
Żywi się roślinami z dodatkiem małży, ślimaków i larw owadów. Młode na początku odżywiają się
zbutwiałą roślinnością, którą zdobywa matka.
Ciekawostki
1. Łabędzie są głównymi bohaterami w baśni Hansa Christiana Andersena - Brzydkie kaczątko.
2. Łabędź niemy mimo swojej nazwy odzywa się całkiem często. Są to: chrząknięcia,
parsknięcia, gwizdy. Odstraszają intruzów naruszających ich rewir głośnym syczeniem.
3. Ze względu na przepiękną biel swojego upierzenia były symbolem czystości, piękna
i miłości.
4. Łabędź jest znanym motywem mitologicznej opowieści o romansie Ledy i Zeusa.
Zeus odwiedzał swoją kochankę pod postacią ptaka.
Nelly Nowocińska

Zakochaj się w Polsce
(…) miasto, którego historia zaczęła się ponad 600 lat temu, a osadnictwo na jego terenie sięga VII
wieku. Król Władysław IV zjeżdżał tu na łowy. Położone pośród pięknych mazowieckich lasów,
zaledwie 60 km od Warszawy, jest oazą ciszy i spokoju. Zwiedzanie zaczniemy od przyklasztornego
budynku, który przez długie lata należał do zakonu karmelitów, a dziś znajduje się w nim…
Czy potraficie dokończyć to zdanie? Umiecie wymienić nazwiska sławnych ludzi związanych
z Płońskiem?
Niezależnie od tego, jak odpowiecie, zachęcamy do obejrzenia programu pt. Zakochaj się w Polsce
- odc. 167 Płońsk
Link https://vod.tvp.pl/video/zakochaj-sie-w-polsce,plonsk,47757274
Warta także obejrzenia jest WIELKA HISTORIA MAŁYCH MIAST - PŁOŃSK (1995)
Link https://www.youtube.com/watch?v=Kcu3q_OnyNI&feature=share
Polecamy. Redakcja

Humor
Na pustyni wyczerpany turysta pyta napotkanego Araba:
jak dojść do Kairu?
Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.
*
- Jak ci się podobało nad morzem? - pyta brunetka blondynkę.
- Strasznie się wynudziłam. Wszystkie fale były do siebie takie podobne...
*
Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi do kolegi:
- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy...
- I co dalej, i co dalej?...
- Musiałem zejść z karuzeli...

- Panie,
SŁONECZNYCH
WAKACJI!

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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