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    MIESIĘCZNIK                                           DOM DZIECKA NR 2  CZERWIEC2008             IM.DR.JANUSZA  KORCZAKA 
            NR 24                                                         WARSZAWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           TO JUś WAKACJE!!!  
                 DOMOWE 

                WIEŚCI       
                                
                                 Przedstawiamy się… 
                                Grześ: 
                                Ele mele tutki trele 
                                Jestem Grześ, co wie niewiele 
                                Bardzo bujną mam czuprynę 
                                Zawsze robię śmieszna minę 
                                Lubię piłkę, gry, zabawy 
                                Nie ma dla mnie trudnej sprawy 
                                O porządek dbać potrafię 
                                Wszystkie rzeczy zmieścić w szafie 
                                KsiąŜki, kredki, długopisy 
                                Nawet papier, co szeleści 
                                A jak wszystko poupycham 
                                To i rower się tam zmieści… 
                                 Krzy ś: 
                                A ja Krzysio – brat bliźniaczy 
                                U mnie wszystko jest inaczej 
                                Jam roztropny i rozwaŜny 
                                Skromny miły i powaŜny 
                                Lubię ksiąŜki, duŜo czytam 
                                Ładnie mówię, często pytam 
                                Lecz jak stąd do końca świata 
                                Tak kocham mojego brata!!! 
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NAGRODY DYREKTORA  ROZDANE !!! 
 
         Czerwiec to taki miesiąc, kiedy przychodzi czas na podsumowanie roku 
szkolnego, który lada dzień się zakończy. To czas, kiedy kaŜdy z nas powinien 
zrobić sobie bilans zysków i strat, zastanawiając się nad tym, co udało mu się 
osiągnąć, a czego nie zrobił lub zrobił źle. Wszystkich was łączy jedna cecha: 
jesteście uczniami, chodzicie do szkoły. No właśnie!!! Problem w tym, Ŝe jedni 
z Was chodzą do szkoły, aby pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności, a inni 
tylko po to, aby odliczać minuty do ostatniego dzwonka i z radością udać się do 
domu. 
          Uczciwa i rzetelna praca popłaca. Przekonali się o tym Ci, którzy przez 
cały rok szkolny sumiennie uczyli się i systematycznie chodzili do szkoły. Dla 
nich czekały nagrody, które wręczył im p. Dyrektor. Szkoda, Ŝe takich osób było 
bardzo mało (zaledwie dwie!!!). no nic naleŜy mieć nadzieje Ŝe za rok, będzie 
lepiej. 
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Pan Dyrektor długo 
rozmawiał z nami, 
przypominając nam 
podstawowe zasady 
zachowania i postępowania. 
Wyraził nadzieje, Ŝe za rok 
zmusimy go do 
przygotowania większej ilości 
nagród. Wszyscy uwaŜnie 
słuchaliśmy Pana Dyrektora. 
 
  
 

 
Nagrodę za dobre wyniki w 
nauce odbiera Kasia. Wszyscy 
byliśmy pod wraŜeniem!!! 
Kasia bardzo szybko 
nadrobiła duŜe zaległości 
szkolne, a wszystko dzięki 
systematycznej i wytrwałej 
pracy. Kasia zasługuje na 
miano wytrwałego pracusia!!! 
 
 
 
 

 
 
A to juŜ Krzysio – prawdziwe 
objawienie tego roku 
szkolnego. Dla Krzysia nauka 
stała się pasją! W 
pochłanianiu wiedzy Krzyś  
nie miał sobie równych w 
Naszym domu. Krzysio Twój 
trud został doceniony!!! 
Radiomagnetofon naleŜy do 
Ciebie!!! 



 4 

 
 
 
 
Obok nagród za wzorowe wyniki w nauce, Pan Dyrektor wyróŜnił tych, którzy 
biorą udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców Naszego domu. 
Nagrody otrzymali: 
- reprezentanci druŜyny piłkarskiej 
-uczestnicy treningu zastępowania agresji 
-aktorzy biorący udział w przedstawieniach teatralnych 
- mali redaktorzy gazetki 
- uczestnicy zajęć reedukacyjnych  
 

GRATULUJEMY!!! 
 

SEZON LIGOWY ZAKOŃCZONY! 
 

Zakończyliśmy kolejny sezon 
piłkarski!!! Z tej okazji 
wzięliśmy udział w 
uroczystym wręczeniu 
dyplomów i nagród. Niestety 
tegoroczne rozgrywki ligowe 
ukończyliśmy na 9 miejscu. 
Sporo zabrakło do podium, 
ale mając na uwadze 
ogromny potencjał naszych 
rywali, dziewiątego miejsca 
nie traktujemy jak poraŜki. 
Naszym ogromnym 
sukcesem, było utrzymanie 

się w ekstraklasie i 
postawiony sobie cel 
osiągnęliśmy. W następnym 
sezonie powalczymy o coś 
więcej. Będziemy juŜ starsi, 
silniejsi i bardziej ograni. 
  Widzimy Pawła, który z 
dumą prezentuje 
pamiątkowy dyplom. Obok 
Brzeniu z piłką – to jedna z 
wielu nagród. 
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Tabela końcowa rozgrywek: 
 

1) Dolna 
2) Ossowska 
3) Zjednoczenia 
4) Bonifacego 
5) Reymonta 
6) Barska 
7) Patriotów 
8) Radość 
9) Jaktorowska 
10) Ognisko Starówka 
11) Szóstego Sierpnia 
12) Bohaterów 

         
BLISKIE SPOTKANIA ZE SZKOŁĄ WSPIERANIA 

 
    Jest czerwiec. Na dworze piękna pogoda, słonko przyświeca, więc 
postanowiliśmy wybrać się do naszych kolegów ze Szkoły Podstawowej 
Wspierania Rozwoju. Miesiąc wcześniej rozegraliśmy z nimi wspaniałe zawody 
w hokeja, a teraz postanowiliśmy wspólnie zagrać w piłkę noŜną. 
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były rozgrywki piłkarskie oprawione 
głośnym dopingiem kibiców, były 
równieŜ pokazy naszych małych 
tancerzy nagrodzone gromkimi 
brawami publiczności. Przed Wami 
Paweł i Mati prezentują swój 
najnowszy układ. Tutaj waŜna jest 
synchronizacja, którą moŜna 
wypracować jedynie dzięki długim, 
Ŝmudnym treningom. 
 

 
A na koniec pamiątkowe dyplomy i 
nagrody. Wszyscy świetnie się 
bawiliśmy, a przy okazji mogliśmy 
bliŜej poznać nasze koleŜanki i 
kolegów. Takie turnieje to super 
sprawa. Musimy to powtórzyć i to juŜ 
niedługo!!!  
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ZAŁO śYĆ PORA STROJE OD SPONSORA… 
     Dzięki Ŝyczliwości i uprzejmości instytucji FORTIS BANK  nasza druŜyna 
piłkarska moŜe poszczycić się przepięknymi strojami!!! Teraz, gdy wyjeŜdŜamy 
na mecz od razu widać, Ŝe tworzymy zgrany zespół. KaŜdy piłkarz posiada 
kompletny strój do gry w piłkę oraz dresy. Gdy tylko otrzymaliśmy ten 
cudowny prezent zrobiliśmy prawdziwy pokaz mody. Efekty widać poniŜej… 

DZIĘKUJEMY CI FORTIS BANK 
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WYMARZONY POCZ ĄTEK WAKACJI 
W sobotę 21 czerwca, zaraz po zakończeniu roku szkolnego i na kilka godzin 
przed pierwszym wakacyjnym wyjazdem, pojechaliśmy w pewne cudowne 
miejsce. Mieści się ono niedaleko Warszawy, a nazywa się FABRYKA 
UŚMIECHU. Gdy tylko dojechaliśmy na miejsce od razu uzmysłowiliśmy 
sobie, Ŝe owa nazwa wcale nie jest przesadzona.  

 
W fabryce uśmiechu 
nie brakowało 
zjeŜdŜalni i innych 
cudownych miejsc, w 
których moŜna było się 
świetnie bawić. Tomek 
i Krzysio dzielnie 
wspinali się na szczyt 
zjeŜdŜalni, by potem 
zjechać z górki na 
pazurki…  
 
 
 
 
 

 
 
A tak w ogóle, to 
pojechaliśmy tam 
po to, aby wziąć 
udział w konkursie 
tanecznym, do 
którego 
przygotowywaliśm
y się pod okiem 
doświadczonych 
instruktorek przez 
długie tygodnie. 
Za chwilę 
startujemy!!! 
Napięcie sięga 
zenitu!!! 
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KaŜda druŜyna miała 
własne stoisko. Nasze 
jak widać było 
oblegane! Za stołem 
szanowne jury: Krzyś, 
Grześ, Mati i Kamil…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oto pamiątkowe 
zdjęcia robione na 
naszej auli w trakcie 
prób. Trenowaliśmy 
systematycznie i 
sumiennie i cel 
osiągnięty!!! Nasz 
projekt zajął 
pierwsze miejsce, a 
w głosowaniu 
publiczności 
zwycięŜyliśmy 
miaŜdŜącą 
przewagą 
kilkudziesięciu 
głosów!!! 
  
 
      Główną nagrodą w konkursie, była jednodniowa wycieczka do dowolnego 
miejsca w Polsce. Jeszcze nie ustaliliśmy gdzie chcielibyśmy pojechać. Teraz w 
głowie mamy wakacyjne wojaŜe, ale gdy powrócimy z wakacji, to wspólnie coś 
wybierzemy i w październiku pojedziemy na cudowną wycieczkę!!! 
 
 

śYCZYMY UDANYCH WAKACJI!!! 
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU 
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