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Afryka
W naszym kraju niczego nie brakuje. W przeciwieństwie do Afryki, gdzie każdy
dzień jest walką o przetrwanie. Najważniejszym obowiązkiem jest zdobycie wody.
Czasami w tym celu trzeba pokonywać duże odległości. Brak wody jest przyczyną
80% chorób. Ogromna liczba dzieci żyje w biedzie i nie chodzi do szkoły. Skutkuje
to dużym analfabetyzmem. Większość czasu młodzież spędza na pomaganiu
rodzicom w pracy i na zabawach na świeżym powietrzu. Zabawki, z których
korzystają są zrobione własnoręcznie. Jednym słowem, życie w Afryce jest bardzo
trudne.
                                                                                                                   Alex Siurnicki

JAPONIA
Japonia to bardzo zapracowany kraj. Przede wszystkim do pracy chodzą mężczyźni, a kobiety zajmują się
domem i dziećmi. W tym kraju jest ogromny nacisk na edukację od najmłodszych lat. Dzieci chodzą do
szkoły od poniedziałku do soboty. Ich wakacje trwają półtora miesiąca. W przeciwieństwie do naszego kraju
porządek w szkole utrzymują uczniowie i nauczyciele. Wyznaczają sobie dyżury i sprzątają nawet toalety. W 
szkołach wszystkie dzieci uczą się angielskiego. W Japonii panuje kult pracy, dlatego dzieci od małego
rozwijają swoje talenty, by w przyszłości znaleźć odpowiednią pracę. Człowiek bez pracy jest wyrzutkiem
społeczeństwa.
                                                                                                                       Alex Siurnicki

.

 

GRENLANDIA
W Grenlandii najważniejsza jest
rodzina i więź między jej członkami.
Złe emocje są bardzo źle odbierane.
Ludzie wierzą, że mogą one
spowodować śmierć bliskiej osoby.
Wszyscy bliscy mieszkają pod
jednym dachem.  Centrum domu
stanowi palenisko. Nowo narodzone
dziecko jest od razu wystawiane na
zewnątrz, aby zaczerpnęło i
przyzwyczaiło się do mroźnego
powietrza. Rolę smoczka pełni
zamarznięty rybi ogon. Pieluchy
wykonane są ze skór foki. Od
najmłodszych lat dzieci jedzą surowe
mięso. Dzieci w Grenlandii są bardzo
zaangażowane w domowe obowiązki 
i pomoc rodzicom.

                        Alex Siurnicki.
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Jak zwykle wstałam rano o tej samej godzinie, czyli siódmej. Udałam się do łazienki,
ubrałam się i poszłam do kuchni, by przygotować sobie śniadanie. Przy stole
siedziała mama, a tata chodził za nią nerwowym krokiem. Usiadłam naprzeciwko
niej i zabrałam się do jedzenia  karmelowych płatków śniadaniowych.
- Czy coś się stało, mamo? - zapytałam zaniepokojona dziwnym zachowaniem
rodziców. - Nie, kochanie, wszystko w porządku - odpowiedziała.  - Lepiej idź już do
szkoły, bo się spóźnisz, córciu. - Tak, tak, już wychodzę.
Włożyłam miskę do zmywarki i poszłam do przedpokoju się ubrać. Za oknem padał
śnieg. Pożegnałam się z rodzicami i ruszyłam do wyjścia.
- Kasiu, zaczekaj! - krzyknął tata. Odwróciłam się w ich stronę.
- Chcieliśmy ci o czymś powiedzieć ... - rzekł.
- Tak, chcieliśmy życzyć ci powodzenia w dzisiejszym teście z matematyki -
przerwała mu mama i rzuciła w jego stronę wymowne spojrzenie.
- Dziękuję wam. Lecę do szkoły, bo się spóźnię - odparłam i wyszłam na białe od
śniegu patio. Szłam do szkoły, myśląc o dziwnym poranku. Mama od pięciu lat miała
raka. Chodziła na chemioterapię, jeździła po całej Polsce w poszukiwaniu
najlepszych lekarzy. Płakałam przez to wiele razy. Nie wyobrażałam sobie bez niej
życia. Bez mamy. Mojej ukochanej mamusi.
  Dzień w szkole minął mi bardzo dobrze i bardzo szybko. Wróciłam do domu
zmęczona i głodna jak wilk. Rodzice byli ubrani odświętnie, wyglądali prześlicznie.
Uśmiechy nie znikały z ich twarzy.
- To możemy jej powiedzieć?  - spytał rozradowany tata.
Mama kiwnęła głową i podała mu jakieś dokumenty. Były to wyniki badań.
Przeczytałam. Moja mama była zdrowa! Koniec z codziennym płakaniem z powodu
jej choroby. Już nie muszę się martwić, że jej zabraknie i w moim sercu zostanie
ogromna pustka. Łzy napłynęły mi do oczu. Spojrzałam na mamę, moją zdrową
najukochańszą na świecie mamę i rzuciłam się w jej ramiona. Wygrała z chorobą,
chociaż wszyscy myśleliśmy, że nie da rady. Dlatego warto mieć nadzieję.

             

         WARTO ZAWSZE MIEĆ NADZIEJĘ

. .. .
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LIST OFICJALNY

NASZE SUKCESY

Patrycja Kirpa                                                                                             Warszawa, 18 maja 2018r.
uczennica kl. 6b
                                                                                 Szanowna Pani
                                                                                 Bożena Olszewska
                                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 220
                                                                                 w Warszawie
  Chciałabym serdecznie podziękować Pani Dyrektor oraz wszystkim Nauczycielom za ten kolejny
cudowny rok, który niestety tak szybko minął.
  Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za cierpliwość, troskę, za chwile spędzone razem na wycieczkach
szkolnych, za kiermasze, za czas jaki nam poświęcono, abyśmy stali się wartościowymi ludźmi.
  Jestem przekonana, że kolejny rok w naszej szkole będzie bardzo cennym etapem na naszej drodze
dalszego rozwoju.
                                                                        Z wyrazami szacunku uczennica klasy 6b  Patrycja Kirpa

       DAMA I DŻENTELMEN

0b  Hania Wołoch, Filip Iwaniuk - Flera
1a  Laura Kowalczyk, Jakub Pieńkowski
1b  Nikola Klisińska, Patryk Łukasiewicz
1c  Weronika Wierzbicka, Franek Różycki
2a  Oliwia Porowska, Nikodem Jakubiak
2b  Joanna Poleganow, Alan Kaczmarek
3a  Gabriela Jędrusyna, Gustaw Lissewski
3b  Stefania Sadowiak, Patryk Jarmoch
3c  Stefania Patel, Wojciech Bednarczyk
3d  Julia Ciborowska, Aleksander Kupiński
3e   Irena, Mateusz Wojtusiak

Alfik matematyczny:
A. Rutkowska, O. Giemza, B. Giemza, A.

Senkowski, S. Gut; 
Maks matematyczny: 

A. Milanowicz, A. Senkowski, B. Giemza, O.
Giemza, S. Gut, H. Zaleski, F Wójcik, A. Siurnicki,

A. Buszmicz, S. Chęciński, P. Pajewski, 
M. Chojniak, M. Knap, 

A. Orzechowski; 

Festiwal Młodych Talentów:
N. Tofiluk, K. Kowalewska, P. Kirpa, A. Grenda;
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego: 

D. Urban, M. Skarupka, S. Sadowska;

Olimpus przyrodniczy:
H. Zalewski; 

Alfik matematyczny: 
N. Jakubiak;

Konkurs Debiuty "Brożka Kultury" 2018
O. Motyka-Radłowska, P. Zagórska, S. Sadowska

. .
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PIĘKNE, BO POLSKIE
WARTO ODWIEDZIĆ POLSKĘ,
PONIEWAŻ:

1. W jednym kraju można zobaczyć morze, góry
oraz jeziora.
2. Są tu piękne miasta takie jak: Kraków,
Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk ...
3. Mamy wiele zabytków.  
5. Można u nas posłuchać muzyki Chopina.
6. Mamy pyszną i zdrową kuchnię.
                      
                                 Oliwia Motyka - Radłowska

REKLAMA POLSKICH DAŃ   
6b 
"Gdy ci dobrze, gdy ci źle, żurek biały
zawsze jest."
"Gdy masz smaka, zjedz ziemniaka."
"Gdy ci smutno, gdy ci źle, zjedz 
  oscypka, naciesz się."
"Czy ci dobrze, czy ci źle, zjedz pieroga,
  zaśmiej się."
"Zupa ogórkowa, to dobra porcja 
  zdrowia."
"Bardzo dobrze w górach jest, bo
  oscypka możesz zjeść."
"Smakują ci nasze tradycyjne potrawy?
  Wiemy! Dobre, bo polskie."
"Zjedz ziemniaka, znajdź chłopaka."

  ELIKSIR MIŁOŚCI
 Moja mała kochaniutka

 jesteś słodka jak jagódka.
 Piękne oczka malusieńkie
 tańczą ładnie miłosiernie.

 Jesteś moją małą gwiazdką
 kochającą bardzo jasno.

 Szybującą poprzez świat,
 który daje miłość nam.

 Jesteś piękna jak laleczka,
 tańcząca wokół mego serca.

 Patrzę na ciebie z uśmiechem,
 bo ty jesteś mym lekiem.

 Chciałbym zamieszkać z tobą,
 bo jesteś moją jedyną osobą.

 Każda uroniona twoja łza
 jest dla mnie jak iskra mego dnia.

   Karolina Kowalewska, Gloria Laskowska

1. Mniejsze od kontynentu.
2. Polski astronom.
3. Stolica naszego sąsiada.
4. Stolica Bułgarii.
5. Belgijskie danie z ziemniaków.
6. Pyszny turecki.
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