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WAKACJE TUŻ, TUŻ...

Konkurs plastyczno- literacki
pod hasłem "MOJA RODZINA" 

Autorzy najlepszych
wierszy: 

Konkurs
organizowany jest
corocznie przez
Bibliotekę Szkolną
we współpracy z
paniami: Agnieszką
Matusiak i Aldoną
Kłos - Gosik. 
Wpłynęły piękne
wiersze i prace

plastyczne. Prace
poetyckie oceniała
komisja na czele z
panią dyrektor
Małgorzatą
Dobrzyńską.
Zwycięzce
konkursu w
kategorii praca
plastyczna,

wyłoniliśmy w
drodze głosowania.
Nagrodzone prace
plastyczne:
Michasia Gosik, IIIc
Marysia Łada, IIId
Julia Tymorek, VI d
Kasia Bury, IV a
Krzysio Mróz, VI c

MIEJSCE I:
Iwo Mroziński, I a
Dawid
Hetmanowski, I a
Michasia Gosik, IIIc
Maciek Gosik, VI c
MIEJSCE II:
Maks Kocon, III b
Amelia Kujawa, IIId
Kacper
Szymonowicz, Ia
Kuba Bialas, I a
Asia Kisielewska,Ia

MIEJSCE III:
Marcelina Paduch,
III d
Staś Pisarek, I a
Andrzej Kisielewski,
IV d
Maksymilian
Robak, III a

SERDECZNIE
GRATULUJEMY! 

. .
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Zuchy 
współorganizatorami
I Międzyszkolnego Turnieju Sprawności
ratowniczych ” 

W dniu 9 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr
3 w Sochaczewie, odbył się „I Międzyszkolny
Turniej Sprawności Ratowniczych”.
Organizatorami tego turnieju było Szkolne Koło
Małych Ratowników z SP 3, natomiast zuchy,
uczniowie kl. III b, są jego aktywnymi członkami. W
ramach działalności tego koła i swojej aktywności
zuchowej biorą udział propagowaniu
ogólnopolskiego programu Fundacji WOŚP
„Ratujemy i Uczymy Ratować”. Biorą aktywny
udział w organizowanych na terenie miasta, gminy,
powiatu, województwa i nawet Polski imprezach
ogólnospołecznych, prezentując tam pokazy
pierwszej pomocy i warsztaty na żywo, z
wykorzystaniem fantomów.

Wykonują to wszystko pod kierunkiem i opieką
drużynowej i instruktorki ratownictwa Krystyny
Stańkowskiej, która wspólnie z instruktorką
ratownictwa p. Zofią Szydełko są opiekunami
Szkolnego Koła Małych Ratowników. W naszym „I
Międzyszkolnym Turnieju Sprawności
Ratowniczych” dnia 9 czerwca, wzięły udział klasy
I-III z miejskich szkół podstawowych: SP 2, SP 3,
SP 4, SP 7.

Wszyscy mali ratownicy byli bardzo dobrze
przygotowani, o czym świadczył ich aktywny udział
w turnieju. Do wykonania były trzy zadania
zespołowe (obejmujące wiadomości praktyczne),
jedno zadanie muzyczno-ruchowe oraz trzy
zadania sprawnościowe, który były połączone z
umiejętnościami praktycznymi, polegającymi na
wykazaniu się umiejętnością udzielania pierwszej
pomocy, czyli tzw. pomocy przedmedycznej. W
zadaniu muzyczno-ruchowym aktywny udział
wzięli także nauczyciele opiekunowie z
poszczególnych szkół wraz z dyrekcją naszej
szkoły, gospodarzami imprezy. 
Zabawy muzyczno-ruchowe prowadzone były w
rytm melodii „Kankan”, natomiast wstępem do
części praktycznej był występ szkolnego koła
tanecznego prowadzonego przez panią A. Malesę.
Imprezę naszą uświetniły media sochaczewskie,
którym bardzo dziękujemy.
Pragniemy również nadmienić, że patronat na
turniejem objęli: Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Warszawie oraz Burmistrz Miasta Sochaczewa
pan Piotr Osiecki. Burmistrz wraz z panią Joanną
Kamińską - Naczelnikiem Wydziału Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia, ufundowali dla
każdej ze szkół nagrodę rzeczową w postaci
fantoma „Baby Ania”, które będą służyć do
prowadzenia nowych szkoleń. Za tak piękne
nagrody składamy serdeczne podziękowania i
polecamy się na przyszłość.
Instruktorki ratownictwa składają wielkie
podziękowania wszystkim zawodnikom,
kibicom, którzy super dopingowały małych
ratowników do zmagań turniejowych oraz czwórce
uczniów z klasy VI b, którzy byli członkami komisji.

.

.
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Zuchy 
współorganizatorami
I Międzyszkolnego Turnieju Sprawności
ratowniczych ”

  
Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: SP 7
– 1m, SP 4 – 2 m, SP 2 – 3 m, SP 3 – 4 m. Mimo
uszeregowania szkół w takiej kolejności, to
wszystkie jednak zajęły I miejsce, ponieważ mali
ratownicy udowodnili, że umieją udzielać pierwszej
pomocy i robią to odważnie i poprawnie.
Poniżej przedstawiamy reportaż zdjęciowy:

Zdjęcia pochodzą z bogatej foto- galerii Radia
Sochaczew, do obejrzenia której serdecznie
zapraszamy. Również na tej stronie Radia
Sochaczew, wywiad przeprowadzony z
organizatorami turnieju.

Autor strony: Krystyna Stańkowska

.
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ZUCHOWE WIEŚCI

Szkoła Podstawowa nr 3 i ZUCHY w
Finale IV Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować”

W dniu 10 czerwca 2015 r. zuchy i jednocześnie mali
ratownicy ze Szkolnego Koła Małych Ratowników
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie,
uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiego Konkursu
„Ratujemy i Uczymy Ratować”, organizowanego po
raz czwarty przez Fundację WOŚP. Zuchy, już
tradycyjnie biorą w nim udział. Przez trzy pierwsze lata
zakwalifikowaliśmy się do półfinałów, natomiast w tym
roku doszliśmy aż do finału. Na każdym etapie
konkursu zuchy miały do przygotowania zadania
zespołowe. W tym roku na poszczególnych etapach
zadania były następujące:
I etap – ogólnopolski: zadanie –„Przygotować
archiwalną gazetkę, z udokumentowaną działalnością
małych ratowników oraz scenariusze
przeprowadzanych zajęć szkoleniowych”. Półfinalistów
wyłoniła Komisja Konkursowa składająca się z
koordynatorów Ogólnopolskiego Programu „Ratujemy i
Uczymy Ratować” oraz pracowników Fundacji 
WOŚP.

Komisja wyróżniła 17 prac konkursowych, a ich
autorów zaprosiła do półfinału, który polegać będzie
na: nagraniu filmiku z nauki pierwszej pomocy
(instruktażu dokonują dzieci) dla lokalnej społeczności
(władz samorządowych, rodziców, lokalnej
społeczności). 

II etap – wojewódzki – PÓŁFINAŁ: Nagranie
czterominutowego filmu, na którym dzieci prowadzą
szkolenie z instruktażem, dla lokalnej społeczności. Do
Finału zaproszono tylko 8 szkół, w tym nas na 4 m.
Oto lista finalistów, którzy spotkają się 10 czerwca w
Warszawie:

1. kujawsko-pomorskie - Kołodziejewo,
2. śląskie - Dąbrowa Górnicza, Szkoła Podstawowa

nr 27

.

. .

.

.

http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac
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opolskie - Baborów Publiczna, Szkoła Podstawowa
mazowieckie Sochaczew, Szkoła Podstawowa nr

3
dolnośląskie - Marciszów, Publiczna Szkoła

Podstawowa
mazowieckie - Radom, Publiczna Szkoła

Podstawowa nr 15
 warmińsko-mazurskie Nowe Miasto Lubawskie,

Szkoła Podstawowa nr 1
wielkopolskie - Puszczykowo, Szkoła Podstawowa

nr 2
III etap – ogólnopolski – FINAŁ, który odbył się dnia 10
czerwca, w Warszawie. Przez cały dzień Finaliści
uczestniczyli w grze miejskiej odbywającej się w
samym centrum Warszawy. Z planem miasta na
tablecie, wszystkie drużyny musiały dotrzeć do
historycznych obiektów stolicy: Budynek PAST-y,
Muzeum Narodowe, Narodowy Bank Polski, Pałac
Kultury i Nauki, Muzeum Chopina, stacja Metra
Świętokrzyska czy plac przy dworcu PKP
Śródmieście - dzieci musiały wykazać się wiedzą z
zakresu pierwszej pomocy. Dużym wyróżnieniem dla
młodych ratowników było to, że ich zmaganiom
przyglądali się ważni goście - Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak oraz Wiceminister Edukacji
Narodowej Urszula Augustyn. 
Wszystkie szkoły reprezentowały drużyny w składzie -
2 chłopców, 2 dziewczynki oraz nauczyciel. 
Wszystkie szkoły pokonały w czasie całą trasę gry i 

i zaliczyły wszystkie zadania, jury z bólem serca
odejmowało pojedyncze minuty, by podjąć decyzję i
wyróżnić miejsca. Finalistami są jednak wszystkie
drużyny biorące udział w Finale konkursu.  
1 m. Kołodziejewo,woj. kujawsko-pomorskie 
2 m. Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko-
mazurskie  
3 m. Radom, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15,
woj. mazowieckie  
4 m. Marciszów, Publiczna Szkoła Podstawowa, woj.
dolnośląskie  
5 m. Dąbrowa Górnicza, Szkoła Podstawowa nr 27,
woj. śląskie 
6 m. Puszczykowo, Szkoła Podstawowa nr 2 – woj.
wielkopolskie  
7 m.  Baborów, Publiczna Szkoła Podstawowa – woj.
opolskie  
8 m. Sochaczew, Szkoła Podstawowa nr 3 – woj.
Mazowieckie

AWszyscy zwycięzcy otrzymali poczęstunek w
postaci kanapek i soczków na trasie, po 2 wielkie
pizzę na zakończenie uroczystości podsumowania
i mnóstwo upominków oraz puchar, podziękowanie
i nagrody dla szkoły. Jako opiekun naszej drużyny,
pragnę pogratulować moim zawodnikom,
zadaniem było naprawdę trudne, ale bardzo
ciekawe. Dzieciaki, oprócz praktycznego treningu
udzielania pierwszej pomocy, miały przepiękną
lekcję historyczną.
              autor strony: Krystyna Stańkowska
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DZIECI WIERSZE PISZĄ...

Bocian
Bocianie mój kochany
Czy to ty przyniosłeś mnie do mamy?
Przybyłeś z ciepłych krajów
Trzymając się zwyczajów
By wraz z nadejściem wiosny
U rodziców pojawił się uśmiech radosny!
Bocianie nasz czarno-biały
Dostojny z ciebie ptak i okazały
Czy twe chude czerwone dwie nogi
Nie czuły trwogi,
Gdy w długim, ostrym dziobie
Spoczywałem sobie?
Machałeś wielkimi skrzydłami
Szybowałeś nad lasami
Odpoczywałeś czasami
Żywiłeś się żabami
Krążyłeś nad łąkami
Rozglądałeś się za gniazdami
By, gdy oddasz mnie rodzicom
Wraz ze swoją samicą
Otoczysz opieką troskliwą
I miłością prawdziwą
Nowo wyklute pisklęta
Jak ludzkie niemowlęta
Dziękuję Ci bocianie czarno-biały,
Że przybywasz do Polski każdej wiosny
Czym wywołujesz u mnie uśmiech radosny!
                                 Iwo Mroziński, kl. I a.

Bocian
Pewnego dania jokoś z rana
Patrząc przez okno ujrzałem bociana.
Stał na łące zieloniutkiej na jednej nodze
Jak słomaka cieniutkiej.
I tak patrzył na tę trawę.
Żeby znaleźć jakąś żabę.
Patrzył w lewo, patrzył w prawo
Klekocząc przy tym żwawo.
Gdy już jakąś upolował
W mig swe skrzydła rozprostował
I poleciał gdzieś radosny,
A ja czekam do następnej wiosny.
                                Robert Jeleń, kl. III d.

Bocian Gapa!
Pewien bocian taki biało- czarny,
Stał sobie raz obok małej fontanny.
Nagle ujrzał dwie piękne panny,
Które czekały na wiosnę, by puścić swe marzanny.
Myślał, że to dwie panie bocianowe,
Którym mógłby odebrać serca drobiowe.
Podszedł amant do pań, bocianowych,
Trochę zagadanych i roztargnionych.
Spytał się z nadzieją w głosie
Czy może postać z nimi w porannej rosie.
I wtedy bocian zdziwił się nagle,
Gdyż dostrzegł, że to panie czaple.
Bocian odszedł ze smutkiem,
Bo nie wiedział, że to zakończy się takim skutkiem.
Lecz wtedy podeszły do niego panie czaplowe,
Bardzo uśmiechnięte i groteskowe.
Tym razem zaprzyjaźnić chciały się z bocianem,
Który potem został ich ulubionym panem.
                            Maria Dyciec, kl. IV a 

Stoi bocian obok drogi
Nagle krzyczy: Nie mam nogi!
Szuka wszędzie zmartwiony
w końcu rzekł: Zapytam żony!
Leci, pędzi prawie zginął
Żona pyta: O co chodzi?
Nogi nie mam! Spójrz kochana!
A pod skrzydłem co się skrada?
To ma noga!
Głupcze stary zapomniałeś
Że po prostu ją schowałeś?
                   Szymon Wittan, kl. I a

Moj bocianie, gdzie ty byłeś?
Późną jesienią nas opuściłeś.
W ciepłych krajach zamieszkałeś,
Przytulnie i ciepło tam miałeś.
Teraz wiosna zawitała.
Zimę i mróz zwiała.
A ty do nas dziś wróciłeś,
Żonę ze sobą przyprowadziłeś.
Razem w gnieździe zamieszkacie,
I dzieci się doczekacie.
          Ania Marciniak, kl. III d
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W Gromie pięknej,
Cichej mazurskiej mieścinie,
Która z głośnej nazwy słynie
Widok jest niespotykany,
Łąki licznie zamieszkują bociany.
Zielone pola i błękitne jeziora,
Wyżywią każdeg ptasiego głodomora.
Jak Pan Bocian wygląda doskonale wiecie,
Bo nie ma piękniejszego , wędrującego ptaka na
świecie.
Dziób długi i nogi czerwone,
Głowa nieduża biała,
Ogromne biało- czarne skrzydła,
By w locie złożyć się jak strzała.
Na kościele w Gromie
Widok niesłychany,
Bo na wieży kościelnej
Ogromne gdniazdo uwiły bociany.
I podczas Mszy Świętej
Zamiast bicia dzwonów,
Usłyszeć można "anielski"
Klekot bocianów.
Sensację wśród turystów
I miejscowych wzbudzają,
Szumem swych skrzydeł
I śpiewem do refleksji zachęcają.
                     Bartłomiej Kocimski, kl. I a 

W naszym kraju są cztery pory roku
Jedne są smutne, inne radosne.
Ale ja najbardziej lubię wiosnę,
Gdy sobie wówczas chodzę po łące.
Wildze nad nią bociany krążące.
Lubie patrzeć, gdy one na żaby polują.
Zachwycam się, gdy gniazda budują.
Są one wygodne i duże.
Uplecione na drzewach, wysoko w górze.
Klekot się w nich głośny rozchodzi.
Gdy mały bociek na świat przychodzi.
Wiem, niejeden z was myśli:
To tylko ptaki.
Tak, to ptaki, ale każdy z nich nie byle jaki!
             Natalia Redes, kl. I a

Bociani los
Bocian, bocian długi nos,
Ciężki jest twój bociani los.
Wczesną wiosną przylatujesz,
I swój domek remontujesz.
Latem swe dzieci wychowujesz,
I do dalekiej podróży przygotowujesz.
Jesienią zbieracie się w sejmiki,
I odlatujecie do Afryki.
             Karol Orliński, kl. II c.

Bociek
Na pięknej łące, na jednej nodze,
Stał sobie bocian, zaraz przy drodze.
Dziób miał spuszczony, skrzydła rozwiane,
Patrzył na dzieci- te roześmiane.
Piłkę rzucały, wciąż się goniły,
Ślicznego boćka mi przepędziły.
Szkoda mi, smutno, tak się zrobiło
Bo z boćkiem mmieć zdjęcie jest bardzo miło
Byłbym szczęśliwy, bardzo radosny
Gdy miałbym fotkę z symbolem wiosny.
             Bartosz Ciura, kl. II b

Chodzi bocian po łące,
i ukłonił się biedronce.
Szukał zielonej żaby,
ale był trochę słaby.
Żaby się dowiedziały
I do wody pouciekały.
Bocian nie miał wyjścia
I spróbował zielonego liscia.
                      Patrycja Janiak, kl. I d 

Idzie wiosna, mija zima
Wszystko w koło żyć zaczyna.
Gdy bociany przylatują
To nas o tym informują.
Wtedy łąki i stawy w których
Żyją żaby pełne są obawy.
Ich czerwone dzioby i nogi sprawiają
Że wszystkie są pełne trwogi.
Gdy brodzą w wodzie po kolaa
Żadna buzia nie jest roześmiana.
Każda żaba o tym wie,
Że gdy bociana spotka, to ją zje.
Gdy się kończy lato to bociany wiedzą,
Że już długo nie posiedzą
Kończą więc swoje wybryki i odlatują do Afryki.
                 Olek Majorek, kl. I a.
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Wycieczka do IDEALSAD-u
Dnia 08.06.15r. w godzinach 930–1130 dzieci ze
świetlicy szkolnej uczestniczyły w wycieczce do firmy
„IDEALSAD”, która mieści się w miejscowości
Kamieńszczyzna - Rybno

.

. .

Udział grup tanecznych świetlicowej oraz szkolnej
W konkursie „Mały talent”
W dniu 28.05.2015 r. zespół taneczny „Smile” (grupa
szkolna) oraz „Smile II” (grupa świetlicowa)
zaprezentował się w konkursie „Mały talent” w
Miejskim Ośrodku Kultury
w Sochaczewie. Z pośród 52 prezentacji w kategorii
taniec grupa „Smile II” została wyróżniona i otrzymała
kartę wstępu (czyli darmowe zajęcia) do zespołu
Abstrakt. W występie wzięło udział 17 uczniów,
młodsza grupa: 12 dziewcząt, starsza: 5 dziewcząt.
Grupa „Smile” zaprezentowała się w tańcu
nowoczesnym w choreografii pod tytułem „House”,
natomiast grupa „Smile II” w choreografii pod tytułem
„Mali Giganci”. Uczniowie zostali przygotowani pod
kierunkiem Pani Agnieszki Malesy.

Przewodnik oprowadził dzieci po hali produkcyjnej,
przedstawił poszczególne stanowiska pracy.
Uczniowie poznali etapy przygotowania jabłek od
produkcji do sprzedaży. Mieli możliwość zobaczenia w
jaki sposób przechowywane są owoce w chłodniach.
Uczestniczyli w prezentacji multimedialnej na temat
zdrowego żywienia, oraz w quizie. Dzieci z apetytem
degustowały soki. Od firmy otrzymały jabłka i jogurty.
Uczniowie brali udział w wycieczce pod opieką
nauczycieli p. Agnieszki Malesy oraz p. Ewy
Dąbrowskiej.

.

.

. .
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WIEŚCI 
ZE ŚWIETLICY
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„Co może mały człowiek”

W dniu 3.06.2015 r.  odbyło się III Miejskie Spotkanie
Świetlicowe z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
w ramach obrzędowości świetlicowej. Spotkanie to
przebiegało pod hasłem „ Co może mały człowiek ? ”
W imprezie udział wzięli przedstawiciele świetlic szkół
podstawowych z terenu miasta Sochaczew.

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie
narodowych strojów i elementów kultury, a także
rozszerzenie wiadomości o zwyczajach różnych
narodów. Dużą atrakcją okazał się „Kolorowy pociąg”
do: Włoch, Hiszpanii, Afryki, Meksyku, Brazylii. Podróż
odbyła się w tańcu z rekwizytami dostosowanymi do
kultury narodowej danego kraju. Po drodze dzieci brały
udział w grach i zabawach sprawnościowych. Jury
oceniało oryginalność prezentacji i kreatywność.
Uczestniczące zespoły świetlicowe otrzymały
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na tę wyjątkową
okazję zespół kucharski SP 3 upiekł wyśmienity tort.
Spotkanie świetliczków było doskonałą okazją do
wzajemnej współpracy międzyświetlicowej i integracji
wychowanków.
Zofia Wrzesińska

.

. .

.
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Uczestniczyli w nim uczniowie z
następujących szkół: SP 2, SP 3, SP 4, SP
7, SP w Kątach, SP w Żukowie. Byli to
głównie reprezentanci klas trzecich oraz
jedna uczennica z klasy drugiej. Na
otwarcie przybyła Dyr. Miejskiego
Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego D. Kozłowska oraz
przedstawicielka Rady Rodziców naszej
szkoły, która ufundowała puchary i
medale-  Pani Katarzyna Magdalińska. 
Przygotowane były dwa zestawy dyktand,
drogą losowania uczestnicy pisali tekst
pt. : „Wędrujący kogut”. Uczestnicy
oceniani byli w dwóch kategoriach tj.
indywidualnie i zespołowo. Trzy najlepsze
zespoły otrzymały puchary dla szkół, a
także nagrody książkowe ufundowane
przez Burmistrza Miasta. Indywidualnie,
za zdobyte miejsca uczniowie nagradzani
byli medalami- złotym, srebrnym i
brązowym oraz nagrodami książkowymi,
których fundatorem był Wójt Gminy
Sochaczew. 
Prace konkursowe sprawdzała komisja w
składzie: Krystyna Kozłowska, Małgorzata
Dobrzyńska, Anna Jalowska, Jolanta
Fiedukowska, Krystyna Stańkowska,
Jolanta Pisarek, Małgorzata Sylwestrzak,
Hanna Paradowska, Małgorzata Kępa,
Małgorzata Orlikowska, Zofia Milczarek.

Biorąc pod uwagę wkład pracy jaki
uczniowie musieli włożyć, by opanować
wszelkie zawiłości polskiej pisowni jury,
postanowiło nagrodzić 16 uczestników,
są to:
miejsce I- złoty medal –              
    Zofia Tabara - SP w Kątach
  Patrycja Marecka – SP4
   Julia Duplicka – SP2
   Bartosz Pliszka – SP3

miejsce II –srebrny medal –     
     Julia Skomiał – SP3
   Julia Gers – SP7
   Szymon Kmiecik – SP3
   Weronika Połeć – SP4
   Michalina Leśkiewicz – SP4

miejsce III- brązowy medal-              
  Julia Zimna – SP7
   Tobiasz Oszczak – SP3
   Aleksandra Janiak – SP7
  Julia Kobylińska – SP4
   Amelia Kloch – SP2
  Kamila Łukaszewicz – SP4
   Weronika Grzelak – SP Żuków
W kategorii zespołowej I miejsce zajęli uczniowie
SP3, II miejsce - uczniowie SP4, III miejsce
uczniowie SP w Żukowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w
konkursie, natomiast nauczycielki podziękowania
za przygotowanie swych uczniów i pracę w jury.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów w ortograficznych
zmaganiach.

.

   
     Już po raz siedemnasty, odbył się w
naszej szkole miejsko-gminny konkurs
ortograficzny „ Małe Dyktando” pod
patronatem Burmistrza Miasta
Sochaczew.

.
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Drigi Uggie, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się ze
mną spotkać. 
To niesłychane, że udało Ci się zostawić odcis k
łapy w tak  znanym miejscu...
Sam jestem zdziwiony tym sukcesem...Na
uroczystość przywieziono mnie wozem strażackim a
podczas imprezy otrzymałem Złotą Obrożę oraz (co
mnie najbardziej ucieszyło) wielki tort w kształcie
hydrantu! 
Opowiedz swoim fanom o roli w filmie. W jaki
sposób udało Ci się zdobyć tyle nagród? 
To wszystko za "Artystę". Nieskromnie zdradzę Ci, że
jestem pierwszym czworonogiem, który został
zaproszony na ceremonię rozdania Oscarów i
pierwszym, któremu publicznie podziękowano za
pracę. Otrzymałem Golden Collar ( czyli odpowiednik
Oskara), Złotą Obrożę, a także Dog Palm (Złotą
Palmę w kategorii najlepszy psi aktor).
Uggie, co najbardziej podoba Ci się w pracy
aktora? 
Moimi popisowymi sztuczkami są jazda na deskorolce
i " zdechł pies". Ale to nie wszystko, ponieważ potrafię
również zagrać zawstydzonego. O właśnie tak...
Widać, że kochasz i szanujesz ludzi...
Moja historia nie zawsze była wesoła. Kilka lat temu 

to do schroniska, bo pierwsi właściciele uznali, że nie
są w stanie zapanować nad moim niepokornym
charakterem. Trafiałem z rąk do rąk, aż wreszcie
uratował mnie mój trener i późniejszy właściciel Omar
Von Muller, zapewniając mi dom. Nim trafiłam do filmu
występowałem w objazdowym pokazie psich talentów i
reklamach telewizyjnych. 
Słyszałam, że ostatnim czasie pojawiły się u Ciebie
problemy ze zdrowiem. Czy to prawda? 
Niestety tak. Szkoda tylko, że diagnoza przyszła w
momencie największej sławy. Jednak dziesięć lat na
scenie to dużo czasu. Zdiagnozowano u mnie chorobę
neurologiczną i niestety muszę przejść na
wcześniejszą emeryturę. Jednak nie smucę się,
ponieważ mam wspaniałych następców. Jest nim
chociażby suczka dobermana - Blackie, bohaterka
filmu "Hugo i jego wynalazek ", która nie została od
razu doceniona. Jej właściciel poczuł się oburzony
tym, że nie dostała nominacji do Złotej Obroży. Uznał,
że organizatorzy konkursu dyskryminowali ją,
ponieważ zagrała czarny charakter. Ten oczywisty
błąd naprawiono. Wśród moich psich przyjaciół jest też
Koko - gwiazda filmu "Red Dog".
Uggie, dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia.
wywiad przeprowadziła Ola Rymarz z kl. VI e. 

JACK RUSSEL TERRIER - to bardzo mądre i
uzdolnione psiaki, ich obecność w artystycznym
świecie nie jest zatem przypadkiem. Są aktorami-
grają w filmach, reklamach;- są malarzami- suczka
Tillamook Cheddar z USA namalowała obrazy,
pokazywane podczas kilkunastu międzynarodowych
wystaw i sprzedane nawet po 2 tysiące dolarów za
jeden obraz.
Jackie są odważne i nieustępliwe- 10 letni pies George
z Nowej Zelandii otrzymał wysokie odznaczenie
międzynarodowe po tym, jak stanął w obronie piątki
dzieci przed dwoma pit bull terierami. Odniósł tak
ciężkie rany, że zdecydowano o jego uśpieniu. 

   
  WYWIAD
z psem Uggie, odcisnął
łapy w Hollywood...

.

.

.

.
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ŁATWE PRZEPISY

 Hej! Dzisiaj poznacie przepis na
domowe lody.

Składniki
250 g zmiksowanych truskawek
250 serka homogenizowanego lub lodów
1/3 szklanki mleka
1/3 szklanki wody lub soku truskawkowego
1 łyżeczka cukru z wanilią

Przepis:

1.Truskawki miksuję i wstawiam w pojemniczku do
zamrażarki. Mrożę też serek (możecie wykorzystać
lody). Wyjmuję i odstawiam na ok. 30 minut w temp.
pokojowej, by lekko się rozmroziły. Truskawki
zamrożone miksuję razem z wodą lub sokiem na taką
gęstą lodową konsystencję.

2.To samo z białą masą, lody lub serek mieszam z
mlekiem i cukrem waniliowym i miksuję. Do szklanek
nakładam masę czerwoną, a na to białą. 

                                                       
Smacznego!

Sałatka owocowa z ryżem 
Składniki
       

 jogurt naturalny (2 łyżki)
  majonez (2 łyżki)
  ryż (1 worek)
  pomarańcza (2 sztuki)
  banan (2 sztuki)
  gruszka (2 sztuki)
  ser mozarella (1 kulka)
  rodzynki (1 łyżka)
  orzechy włoskie (2 łyżki) 
Przepis:

1. Rodzynki namocz w ciepłej wodzie.
2. Ryż ugotuj i ostudź.
3. Majonez połącz z jogurtem i z cukrem.
4. Obierz owoce, pokrój je w grubą kostkę.
5. Ser mozzarella również pokrój w kostkę.
6. Odsącz rodzynki.
7. Orzechy posiekaj na grube kawałki.
8. Wszystkie składniki sałatki połącz z sosem

majonezowym.
9. Dopraw cukrem.

10. Sałatkę podawaj od razu po przygotowaniu.

Smacznego!

.. ..
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TECHNOLOGIE
CIEMNA STRONA GIER KOMPUTEROWYCH

Ostatnio były same plusy lecz dziś będą same wady
gier komputerowych. Zapraszam!
Wady grania w gry
1.Traci się wolny czas
2.Można się uzależnić
3.Psują wzrok
4.Można się nauczyć rzeczy których nie powinno się
znać
5.Możliwe jest pokłócenie się z kimś nieznajomym,
który jest niebezpieczny i może nam coś zrobić
6.W niektórych grach jest możliwość kupowania np.
Skrzynek,paczek itp. z których wypadają różne
rzeczy. Przez to można się uzależnić i wydać
wszystkie pieniądze.
7.Są drogie
8.Po długim graniu w gry można stracić kontakt z
rzeczywistością
9.Można sobie popsuć oceny.
Więcej nie znalazłem i nie wymyśliłem. Jak widzicie
więcej jest zalet niż wad. Wniosek jest taki, że z
dobrodziejstw gier komputerowych należy korzystać
rozsądnie i mieć świadomość, że są silnie
uzależniające. 
Czas na wady iPhona 6 
1.Jest za drogi
2.To wszystko :)
Miało być więcej wad niż wyszło :( . Mówi się trudno, to
opowiem wam o zakopaniu i odkopaniu kartridżów z
grą E.T

jest prawdziwa. W 1982 roku ukazała się najgorsza-
zdaniem wielu-gra wszech czasów, a więc E.T The
Extra-Terrestrial. Niemal doprowadziła ona do upadku
firmę Atari, a nawet cały amerykański rynek
konsolowy- kolejny rok przyniósł największy dotąd
kryzys w branży gier.Wiele ukazało się wówczas
produkcji słabych, jednak w tym przypadku mieliśmy
do czynienia z prawdziwą katastrofą- jeden z błędów
uniemożliwiał całkowicie kontynuować rozgrywki gdy
protagonista wpadł do dołu. Krążą także pogłoski,
jakoby nięszczęsne E.T było ,,dziełem,,
jednego człowieka, a cały proces produkcji trwał
zaledwie pięć tygodni.Tak czy inaczej- gra spotkała się
z ogromną falą krytyki, czego wynikiem były masowe
zwolnienia w Atari i przeniesienie produkcji za granicę.
Najgorsze było jednak co innego-amerykański
producent i wydawca mocno promował tytuł przed
premierą i był tak pewny sukcesu, że wyprodukował
miliony egzemplarzy. I w tym miejscu nadchodzi
wspomniana legenda. Otóż ona głosi, że w związku z
tą porażką Atari wywiozło kartridże na konsole 2600
co najmniej kilkunastoma ciężarówkami, by następnie
zakopać je na pustyni. Firma Atari chciała pogrzebać
nie najlepszą przeszłość. W ubiegłym roku grupa
archeologów postanowiła zbadać te legendę. Po kilku
miesiącach mamy wreszcie odpowiedź. Okazuję się,
że to wszystko to prawda.Najpierw odkopano jedno
pudełko z grą E.T.potem mnóstwo kartridżów ale też
katalogi, materiały promocyjne, a także egzemplarze
innych gier. Producenci filmowi już szykują się do
przeniesienia tej historii na duży ekran. Czekamy na
ten film z niecierpliwością. 

. .
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NATALIA PISZE

Była to słoneczna sobota, gdy razem z kolegami i
koleżankami znowu wyruszyłam do ruin Zamku
Książąt Mazowieckich, gdzie poprzednim razem
spotkała nas przygoda. Wpadłam wówczas do
podziemi zamku, w których znajdowały się lochy.
Znalazłam tam tajemniczą mapę. Teraz byliśmy
wszyscy zdecydowanie lepiej przygotowani na naszą
wyprawę. Każdy z nas miał duży plecak turystyczny, a
w nim zapas wody, jedzenia, zapałki i latarki, a ja
niosłam naszą mapę. Oglądałam ją już wcześniej w
domu. Skrzynia, w której znalazłam mapę znajdowała
się na samym końcu jednego z wielu korytarzy.
Zakradliśmy się do ruin. Na nasze szczęście nikogo
nie było w środku ani w najbliższej okolicy.
Sprawdziłam węzły na linie, którą przywiązałam tam
poprzedniego dnia wieczorem. Powoli spuściłam się po
niej na dół. Podziemia nie budziły we mnie miłych
wspomnień, gdyż niegdyś prawie się w nich zgubiłam.
Wyciągnęłam latarkę i poczekałam aż moi koledzy i
koleżanki podążą za mną. Rozwinęłam mapę. Skarb
był zaznaczony w plątaninie korytarzy, które
przypominały labirynt.
Przekazałam jednemu z przyjaciół mapę i ruszyliśmy
w drogę. Z początku wszystko układało się wspaniale:
szliśmy prędko, rysując na ścianach i podłodze znaki,
byśmy się nie zgubili. Wszystkich dziwiło w jak
doskonałym stanie zachowały się mury, pomimo
ciągłej wilgoci, panującej na dole. Według naszych
spostrzeżeń lada chwila mieliśmy dotrzeć do skarbu.
Pokonaliśmy ostatni zakręt i stanęliśmy jak wryci.
Przed nami znajdowały się szczątki muru, które
utrudniały nam przejście dalej, blokując skutecznie
drogę.
Z początku próbowaliśmy przenieść gdzieś część
kamieni, jednak wszyscy prędko się zmęczyliśmy.
Wyczerpani usiedliśmy pod ścianami i postanowiliśmy
się posilić. Po skończonym posiłku zaczęliśmy
żałować, że nie wzięliśmy grubych koców. Dojmujący
chłód przenikał przez nas i powodowała dreszcze.
Wstałam i spróbowałam się rozgrzać wykonując
najprostsze ćwiczenia. Po chwili poczułam jak się
rozgrzewam i krew szybciej zaczyna krążyć w moim
ciele.

Namawiałam pozostałych, by wstali i wzięli ze mnie
przykład. Próbując podnieść koleżankę z ziemi
poślizgnęłam się i aby uchronić się przed upadkiem
oparłam się ręką o ścianę. Ku mojemu zdziwieniu kilka
cegieł wsunęło się głębiej, a tuż obok kawałek ściany
odsunął się w bok z przerażającym zgrzytem.
Moi przyjaciele jak jeden mąż prawie poskoczyli i w
następnej chwili stali przy mnie i patrzyli w głąb
kolejnego tunelu. Chwyciłam latarkę i bez większego
zastanawiania się dlaczego to właściwie robię
pobiegłam do środka, gdzie tym razem drogę
blokowały nie kamienie, a duże i wyglądające solidnie
drzwi. Drewno dawno spróchniało i bez większych
problemów wyłamałam zamek i pchnęłam mocno
drzwi. w tym czasie reszta uczestników wyprawy
dołączyła do mnie. Naszym oczom ukazał się
zdumiewający widok. Góry złotych monet, srebrnej
zastawy, szlachetnych kamieni i biżuterii z bursztynu
piętrzyły się przed nami. Ogarnięci dziwnym
wzruszeniem podeszliśmy do nich cicho, starając się
robić jak najmniej hałasu. Z wielkim namaszczeniem
podniosłam. Srebrny lichtarz. Postanowiliśmy
powiadomić o tym znalezisku policję. Wyszliśmy z ruin
i pobiegliśmy na komendę policji. Plącząc się w
tłumaczeniach, mówiąc jedno przez drugie,
wytłumaczyliśmy policjantom cel naszego przybycia
tam. Chwilę później jechaliśmy radiowozem do ruin.
Zaprowadziliśmy służby bezpieczeństwa do skarbca,
a później, gdy zaspokoiliśmy głód przygody wróciliśmy
do domu. W tajemnicy napiszę, że zabrałam kilka
złotych monet i podzieliłam je po równo między
przyjaciół. Teraz każde z nas pojedzie na wymarzone
wakacje. Parę dni później w lokalnej gazecie pojawił się
artykuł o znalezieniu skarbca. Z dumą pokazałam go
przyjaciołom, ale nikomu więcej, bo to była nasza mała
tajemnica. Oczywiście mama wydobyła ze mnie
prawdę, jak to mama...

Lato

Lata zbliża się czas.
Cieniem kusi las,
Jezioro chłodną wodą,
Polanka swą urodą.
Uczniowie czekają na koniec roku szkolnego,
By wreszcie mieć chwilę "wolnego".
Czekamy na lato z utęsknieniem,
Gdyż lato jest naszym największym marzeniem.
 
Natalia Stępień VI c
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SZKOLNA
 STYLÓWA

.

.

LETNIE FRYZURY DLA KAŻDEGO
Wiem, że zawsze piszemy i udzielamy porad
dotyczących kompletowania ciuszków. Dziś jednak
będzie coś innego.Chcemy zachęcić do
eksperymentowanie na głowie. Nie namawiamy do
farbowania ani do żadnych trwałych zabiegów.
Zachęcamy do różnego rodzaju upięć, koków,
warkoczy. 
WARKOCZE: istnieje wiele ich rodzajów: tradycyjny,
dobierany, prosty, ukośny. Latem we włosy możecie
wpleść kwiaty i wstążki. Nada to letniego, lekkiego
looku. Na zdjęciach ukazałyśmy kilka pomysłów na
warkocze, którymi możecie się zainspirować. 
UPIĘCIA: Doskonałe zarówno na oficjalne okazje jak i
te mniej formalne. Możecie podpiąć włosy tylko z
jednej strony, lub z obu. Doskonale sprawdzą się tu
kolorowe wsuwki i spinki z kokardkami lub
kwiatuszkami.
KOKI: Jeśli macie duże zdolności manualne, zrobienie
koka nie sprawi wam trudności. Jeśli trudno wam
zrobić tego typu fryzurę, możecie kupić specjalną
gumkę, z nią robienie koczka to "pestka".  
Eksperymentujcie! Może tak połączyć kitkę z
warkoczem. A może warkocz z kokiem? To już
zostawiam dla waszej wyobraźni i twórczości!

.

DODATEK

W końcu zrobiło się ciepło i możemy odłożyć te
cieplejsze buty, a z szafy wyciągnąć letnie buciki.
Przydadzą się na pewno klapki, sandałki, meliski,
baletki. Te ostatnie mogą być z odkrytymi palcami lub
odkrytymi piętkami, lub takie zupełnie tradycyjne. Nim
zaplanujemy kolejny zakup butów ( przekonamy
rodziców o takiej konieczności), warto nadać drugie
życie tym zeszłorocznym. Może wystarczy na stare
sandałki czy klapeczki nakleić kilka cekinków lub
kwiatuszka z pasmanterii? 
Gdy takie zabiegi nie pomogą i już ruszycie na łów w
poszukiwaniu nowych bucików, miejcie oczy szeroko
otwarte. W niepozornym sklepie, za niewielkie
pieniądze, można wypatrzyć jakieś cudeńko. Ostatnio
w takich właśnie okolicznościach wypatrzyłam
koronkowe, letnie, delikatne buciki. Zakochałam się w
nich od pierwszego wejrzenia i teraz są już moje.
Postawcie na oryginalność i świeżość. 
Powodzenia!

.

. .
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HUMOR 
Z ZESZYTÓW

Dwa węże spotykają się w lesie.
Jeden z ich pyta:
- Przepraszam kolego ale czy wiesz czy nie jestem
jadowity?
- Nie mam zielonego pojęcia. A czemu pytasz?
- Bo właśnie ugryzłem się w język.

Facet wchodzi do sklepu:
- Czy jest dżem? - Pyta facet
- Przykro mi, ale nie ma- Odpowiada ekspedientka
- A czy jest Ketchup? - Znowu pyta
- Jest - Mówi ekspedientka i stawia na ladzie produkt
- Należy się 2.50 - Mówi ekspedientka
- Nie zapłacę - Odpowiada facet
- Czemu?! - Pyta się oburzona ekspedientka
- Bo nie ma dżemu.

Małgosia mówi do Jasia:
- Wczoraj widziałam w lesie krasnoludka, który stał na
głowie i pił kozie mleko. Nie wydaje ci się to dziwne?
- To rzeczywiście dziwne, bo niby skąd w lesie wzięło
się kozie mleko?...

W nocy do szpitala psychiatrycznego dobija się jakiś
mężczyzna i krzyczy:
- Ratunku, oszalałem, potrzebuję natychmiastowej
pomocy lekarskiej!
Zaspany portier otwiera drzwi i warczy:
- Panie, jest trzecia w nocy! Pan chyba zwariował!

Przychodzi babcia do lekarza, lekarz pyta:
- Co pani dolega?
- Boli mnie brzuch.
- A co pani jadła?
- Śledzie w puszce.
- Były świeże?
- Nie wiem, nie otwierałam.

.

Jasiu po wywiadówce dostaje karteczkę z ocenami od
mamy Jasiu ogląda i mówi 
- uczeń bez 1 to jak żołnierz bez karabinu.
-tylko po co żołnierzowi 1511 karabinów?

Jasiu ma urodziny i wypatruje gości. Zauważa kuzyna i
kuzynkę i mówi do mamy:
- Mamo kuzyn i kuzynka idą.
Mama na to:
- Nie mówi się kuzyn i kuzyna tylko kuzynostwo.
Wypatruje dalej i mówi:
- Mamo mamo wujek i ciocia idą.
Mama mówi:
- Jasiu mówi się wujostwo.
Patrzy dalej i po chwili mówi:
- Mamo! Mamo! Dziadostwo idzie!

W dniu zakończenia roku szkolnego Jaś wchodzi do
domu i cieszy się z wakacji. Do pokoju wchodzi mama
i pyta:

- Jasiu, mogę zobaczyć świadectwo?
- Nie mam mamo - odpowiada Jaś.
- Jak to nie masz? - dziwi się mama.
- Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć ojca.

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z
której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw
najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i
stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych
trzech młodzianów, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki
stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda?

.
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NASI PUPILE

ZWIERZAKI MAŁE I DUŻE 

. .

 Dużo uczniów w naszej szkole ma zwierzę domowe.
Jednymi z najpopularniejszych są koty i psy. To
bardzo oddani pupile przywiązują się do właściciela na
zawsze. Obdarowują nas miłością i oczekują tego
samego od nas samych. Oprócz tego są naprawdę
wymagające,w przypadku psów trzeba z nimi kilka
razy dziennie wychodzić na dwór a także jeździć co
jakiś czas z nimi do weterynarza, dawać im jeść
,bawić się z nimi (co nawiasem mówiąc jest bardzo
przyjemne),sprzątać po nich a co najważniejsze
ponosić za nich odpowiedzialność. Nieco mniej
wymagającymi zwierzakami są chomiki,świnki
morskie, króliki, rybki itp.Tych zwierzaków nie musimy
np. wyprowadzać na dwór, te zwierzaki potrzebują
nieco mniej pieszczot (co nie oznacza że wcale ich nie
potrzebują). 

PSY: 
 Najpierw zajmijmy się psami. Jest takie przysłowie
''Pies, to najlepszy przyjaciel człowieka'' jest one
prawdziwe ponieważ psy bardzo przywiązują się do
właściciela a my po krótkim czasie do nich. Na świecie
jest ok. 500 ras psów czyli każdy może dobrać pupilka
specjalnie do swoich potrzeb. . 

Są psy małe,duże,zabawowe lub raczej spokojne.
Nawet istnieje kilkadziesiąt ras psów dla alergików.
Psa też należy dobrać do własnego temperamentu

KOTY:
Teraz zajmijmy się kotami. Koty są to drugie po psach
najpopularniejsze zwierzęta na świecie. Jest taka
przenośnia : ''Zachowujecie się jak kot z psem'',
oznacza to że pewne dwie osoby cały czas się ze
sobą kłócą. Koty i psy faktycznie zazwyczaj nie
przepadają za sobą ale są pewne wyjątki. Niektóre
koty i psy żyją pod jednym dachem a nawet się lubią.
Wracając do tematu kotów. Koty są bardziej
niezależne od psów, ponieważ lubią ''chodzić swoimi
ścieżkami''. Za to kiedy wracają do domu uwielbiają
pieszczoty oraz dogadzania. Tak samo jak w
przypadku psów jest bardzo dużo ras kotów. 

CHOMIKI:
Chomiki to bardzo małe i delikatne zwierzątka. Jest z
nimi dużo zabawy ponieważ możemy je wypuszczać z
klatek i patrzyć jak śmiesznie biegają. Możemy także
brać je na ręce ale UWAGA ! Jak mówiłam są to
bardzo delikatne zwierzątka i trzeba w także taki
sposób się z nimi obchodzić. Bardzo łatwo zrobić im
krzywdę.

KRÓLIKI:
 Czas na króliki i świnki morskie. Są zwierzęta
większe od chomiów ale podobnie jak one
przechowuje się je w klatkach. Świnki morskie i króliki
jedzą przeważnie warzywa czy ziarenka. Również
mocno przywiązuje się do swojego właściciela. 

O tej porze roku pamiętajcie o zabezpieczeniu psów
przed kleszczami, które są nosicielami groźnej dla
nich choroby-  np. babeszjozy lub boleriozy

. .
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Święto jest pretekstem popularyzacji wiedzy na temat
życia bocianów oraz ich szczególnego miejsca w
polskiej kulturze i krajobrazie. 
Nasza szkoła przystąpiła do programu „Bocian” w
2012 r. Łączy on aktywną ochronę przyrody ze
zdobywaniem konkretnej wiedzy, uaktywnia, uczy
wrażliwości i odpowiedzialności za otaczające
środowisko.
Tegoroczne „Święto Bociana” obchodzone było w
naszej szkole w piątek, 29 maja. Z tej okazji uczniowie
klas młodszych wykonali liczne prace plastyczne,
które udekorowały szkolne korytarze. W holu szkoły
uczniów , rodziców i nauczycieli witał piękny bocian w
gnieździe, otoczony plakatami informującymi o
ważności podejmowanego problemu. Uczniowie klas I
a i II d rozdawali na terenie szkoły ulotki zawierające
treści dotyczące ochrony bociana białego oraz
przygotowali i zaprezentowali audycję przez
radiowęzeł. Wychowawczynie klas I a i II d 
p. Agnieszka Matusiak i p. Zofia Szydełko zaprosiły
swoich wychowanków do sali gimnastycznej, gdzie
dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną
dotyczącą życia i ochrony bociana oraz

SZKOLNY
 REPORTER
Dzień Bociana  

Dzień Bociana Białego obchodzony jest w Polsce 31
maja od 2003r. dzięki inicjatywie Polskiego
Towarzystwa Przyjaciół „Pro Natura”.

Wychowawczynie klas I a i II d p. Agnieszka Matusiak
i p. Zofia Szydełko zaprosiły swoich wychowanków do
sali gimnastycznej, gdzie dzieci zapoznały się z
prezentacją multimedialną dotyczącą życia i ochrony
bociana oraz uczestniczyły w licznych zabawach
muzyczno- ruchowych o bocianiej tematyce.
W obchody Święta Bociana włączyła się też szkolna
biblioteka organizując konkurs na wiersz lub pracę
plastyczną o bocianiej tematyce. Na laureatów czekały
dyplomy i piękne nagrody wręczone przez p. Marzenę
Stasiak.

Nagrodzeni w konkursie : Praca plastyczna
I miejsce- Amelia Wardziak kl. II b
II miejsce- Amelia Kujawa kl. III d
III miejsce- Anna Giro kl. III d
Nagrodzeni w konkursie: Najlepszy wiersz
I miejsce- Maria Dybiec kl. IV a,
 Iwo Mroziński kl. I a
II miejsce- Bartłomiej Ciura kl. II b, Bartłomiej
Kocimski kl.I a, Szymon Wittan kl. I a
III miejsce- Anna Marciniak kl. III d, Robert Jeleń kl.
III d, Natalia Redes kl. I a, Aleksander Majorek kl. I
a, Patrycja Janiak kl. I d, Karol Orliński kl. II c

.

.

.

.
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      DOOKOŁA 
         ŚWIATA 

        Malediwy 
Pośród niewiarygodnego lazuru wód widnieją zielone
lądy otoczone złotymi pierścieniami piaszczystych
plaż... Porozrzucane tu i ówdzie słomiane dachy
zabudowań tworzą fantazyjne kompozycje... – ten
bajkowi krajobraz to widziane z lotu ptaka rajskie
Malediwy. 
Malediwy znajdują się na wodach Oceanu Indyjskiego,
w odległości około 700 km w kierunku południowo-
zachodnim od indyjskiego przylądka Komoryn.
Archipelag Malediwski zawdzięcza swój niezwykły
krajobraz pewnym szczególnym warunkom
geograficznym. Podstawę wchodzących w jego skład
wysepek stanowią wystające ponad powierzchnię
wody fragmenty podwodnego grzbietu górskiego,
osadzonego na dnie morza. Wokół wyniosłości
górskich narosły z czasem gęste rafy koralowe, które
doprowadziły do wykształcenia się licznych atoli –
płaskich wysp koralowych, na powierzchni których
powstały początkowo piaski, a z czasem rozwinęło się
życie roślinne.

Pogoda
Malediwy są prawdziwie turystycznym rajem ze
względu na panujące tu warunki pogodowe :
najwyższe temperatury wynoszą 32ºC, zaś najniższe
26ºC. Podczas tego niekończącego się lata występuje
jednak, trwająca od kwietnia do grudnia, pora o
zwiększonych opadach deszczu.
Szczególnie bogate jest tu także życie morskie . W
malediwskich wodach żyją m.in. tuńczyki będące
podstawą lokalnego rybołówstwa.

Atrakcje
Wyspy, które w starożytności stanowiły ważny punkt
wymiany handlowej pomiędzy największymi potęgami
ówczesnego świata, dziś są przede wszystkim
centrum turystyki. Zdążają tu wszyscy stęsknieni za
słońcem, szukający relaksu pośród bezkresnego
błękitu wód i chwili wytchnienia w cieniu tropikalnej
dżungli.Na obszarze poszczególnych atoli rozwinęły
się nowoczesne centra turystyczne oferujące nie tylko
wspaniałą bazę hotelową  ale także wiele możliwości
atrakcyjnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Największą popularnością cieszy się oczywiście
nurkowanie w przepastnym błękicie tutejszych mórz.
Odkryjemy tu nie tylko wspaniałe podwodne
metropolie, ale także wraki statków, a naszymi
nieodłącznymi towarzyszami będą mureny, płaszczki i
delfiny. Najlepsze nurkowiska znajdują się na terenie
atoli: Male, Ari i Raa.
Ponieważ tylko mały odsetek terenów Malediwów jest
zamieszkany, mamy szansę poznawana, odkrywania i
eksplorowania tutejszych samotnych wysp, z których
jedne zaskoczą nas bogactwem tropikalnej roślinności,
inne zaś ruinami buddyjskich świątyń ukrytych pośród
drzew.

Ciekawostki
Malediwy to blisko 1200 niewielkich wysp.
Stolicą Malediwów jest Male.
Jedną z malediwskich używek jest Supami.
Domena internetowa Malediwów to .mv.
Male – stolica Malediwów jest najmniejszą stolicą
na świecie.
Całkowita powierzchnia państwa wynosi 300
km².

Głową państwa jest prezydent Mohammed Waheed
Hassan.

. .
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    JEŹDZIECTWO 
   MOJA PASJA

JAZDA KONNA W TERENIE! 
 
Nic nie jest tak przyjemnego i ekscytującego jak
jazda w terenie, w skrócie mówi się „teren”. Kto
raz spróbuje, ten zawsze będzie chciał tylko
jeździć w ten, a nie inny sposób. Podczas takiej
jazdy spotykają się instynkty konia i człowieka.
Niektóre ośrodki nie prowadzą jazd w terenie, lub
jak się zdarzy to trwa to ok. godziny, włączając w
to 15 minut na rozgrzewkę jak i stępowanie koni.
Czyli takiej prawdziwej jazdy jest ok. 30 minut. Lecz
tutaj jest więcej bodźców, które ekscytują konia i
sprawiają, że czuje się „wolny” czasem dosłownie.
Dlatego też musimy być bardziej ostrożnie i
czujni.Każdy koń bez względu na wiek potrafi iść
w teren. Jazda terenowa pozwala nam dyskretnie
zbliżyć się do konia. Lecz najbardziej
problematyczne stają się nakazy i zakazy, którymi
wyjazd jest wręcz obciążony. Każde województwo
ma swoje przepisy dotyczące poruszania się konno
po lasach itd. Podczas takiej przejażdżki często
możemy spotkać rowerzystów, jak i inne pojazdy.

Są specjalne ścieżki dla koni, ale niestety tylko na
zachodzie i maja często za twarde podłoże, z kolei
elastyczne ścieżki piaskowe bywają za wąskie.
Tak, więc czasem nie ma możliwości pojechać w
teren, ponieważ nie ma odpowiednich warunków i
pozostaje tylko padok i ujeżdżalnia, lub jeżeli
jeździmy u prywatnego właściciela, to łąka. Lecz
jeżeli są tam inne konie, to bywa to też
niebezpieczne.
Ale na szczęście większość ośrodków dysponuje
możliwością wyjazdu w teren, gdzie każdy jeździec
może w bezpieczny sposób przyuczyć swojego
konia. Im większy i bardziej zróżnicowany teren i
podłoże ty lepiej! Małe naturalne przeszkody takie
jak powalone drzewa, wały, rowy pozwalają krok
po kroku przyzwyczaić konia do nowego
otoczenia. Powinien być też dłuższy odcinek do
galopu.
Przed takim wyjazdem powinno się zaznajomić z
zasadami bezpieczeństwa. Największym
gwarantem spokojnego terenu będzie
doświadczony koń, który idzie na czele zastępu.
Przed wyjazdem należy rozgrzać konia poprzez
rozstępowanie go, powtarzać ruchy polegających
na powiększaniu promienia kół i ostrożnym
przyspieszaniu tępa. Konie wskazują niezwykłą
uwagę kierowaną na niecodzienne dla nich
sytuacje, rzeczy. Dlatego jak wspomniałam
wcześniej my też powinniśmy być czujni.

Mam nadzieję, że cykl moich artykułów, zachęcił
was do mojej pasji. Kto wie może stanie się też
waszą? 
 

. .. .
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W WOLNYM CZASIE

STWÓRZ SWÓJ STYL! BĄDŹ MODNA I
ORYGINALNA 

.........................

................

Jak ozdobić spodenki ćwiekami?
Rzeczy, których potrzebujesz:

Ćwieki - kształt do wyboru. Tutaj zostały użyte
ćwieki piramidki. Można je kupić w pasmanterii.
(cena za opakowanie ćwieków - 25 szt. to około 7
zł, na jedną kieszeń będzie potrzeba około 1,5-2
opakowania), 
Ołówek,
 Nożyczki

1. Wyznacz na spodenkach obszar, który chcesz
ozdobić ćwiekami za pomocą ołówka. Przy
wyznaczaniu weź pod uwagę ilość ćwieków
którymi dysponujesz oraz ich wielkość (długość
boku).

2. Przetnij krawędź kieszeni - najlepiej zewnętrzną.
Jest to krok opcjonalny. Możesz ozdobić
ćwiekami kieszeń z wierzchu lub ozdobić nimi
każdą inną część spodenek.

3. Przymocuj ćwieki do materiału. Nie bój się, że
materiał jest zbyt sztywny i wąsy ćwieków się  
połamią. Nie powinno tak się stać. Są one dość
wytrzymałe. Użyj nożyczek, aby je zagiąć z
drugiej strony materiału.

4. Dokładnie dognij do środka wszystkie wąsy
ćwieków, aby cię nie uwierały. Pamiętaj, że są  

    są one ostre zatem noszenie pod spodenki rajstop   
  jest wykluczone - od razu się podrą. Aby tak się         
nie stało możesz podszyć tył kieszeni kawałkiem       
materiału.
                           I GOTOWE!!!

Wakacje tuż tuż!

Wakacje to czas odpoczynku, dobrej zabawy,
wyjazdów nad morze, w góry, a nawet  za granice.
Wiele osóbz naszej szkoły mówi, że wyjeżdżają już
przed końcem roku szkolnego. Dla większości jest to
przykre, ponieważ nie spotkają się wszyscy razem.
Lecz teraz nie możemy się zamartwiać, bo to w końcu
 czerwiec! Zasłużyliśmy na dwa miesiące
wypoczynku. 
Koniec z książkami,  pracami domowymi  pisanymi w
nocy, ze sprawdzianami uczonymi każdego dnia i z
kartkówkami. Pora poleniuchować! Chociaż musimy
trochę jeszcze popracować do końca. Nasi
nauczyciele i opiekunowie są zadowoleni z naszego
wysiłku i ciężkiej pracy. Ale efekty są. 
Niektórzy mówią, że nigdzie nie wyjeżdżają. Ale po co
się tak tym martwić, ponieważ można spotkać się z
przyjaciółmi lub wybrać się na rowerową wycieczkę
np. na łąkę.  Na jakikolwiek wyjazd weźcie ze sobą to,
co najbardziej lubicie. Wtedy tych wakacji nie
zapomnicie.
Każdy już z niecierpliwieniem na nie czeka. Na samą
myśl chce się spać do dwunastej w południe i szaleć o
dwudziestej wieczorem. 

A ZATEM MIŁYCH WAKACYJNYCH PRZYGÓD! 
             

................

..............
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          MŁODY 
          CHEMIK

Dzisiaj zajmiemy się armatą wybuchową :)
Potrzebne nam będą:
-ocet
-woda
-soda
-butelka z korkiem
-rura lub karton który można zwinąć w rulon 
-ręcznik papierowy
-woda
-nitka
 Kolejne czynności:
1.Do butelki wlać 1/4 wody i 1/4 octu.
2.Na ręczniczek wsypać małą łyżeczkę sody i
zawiązać to nitką tak żeby był mały woreczek
pamiętajcie że trzeba zostawić trochę nitki (około
10 cm).
3.Woreczek wsadzić do butelki tak żeby nie dotykał
wody z octem i zakręcić korek (nitka powinna
zostać na wierzchu).
4.Butelkę wkładamy koreczkiem do dołu do rury
lub rulonu.
5.Czekamy na wybuch   
   Pamiętajcie nie róbcie tego w domu  
               MIŁEJ ZABAWY:)
                             

       Ciekawostki chemiczne. 
Srebro ma najlepszą przewodność
elektryczną i cieplną z wszystkich
pierwiastków.
Pierwiastek o nazwie gal (l. atomowa 31)
ma temperaturę topnienia tylko 29,8C. A
więc kawałek tego metalu położony na
rękę stopiłby się. Co ciekawe,
temperatura wrzenia galu wynosi 2300C.
Ten szeroki zakres istnienia fazy ciekłej
wykorzystano do produkcji termometrów
mierzących wysokie temperatury.
Indygo – barwnik nadający kolor
dżinsom, był dawniej otrzymywany tylko
z roślin z rodzaju Indigofera uprawianych
w Indiach, Ameryce Środkowej i na
południu Europy. Można go jednak też
otrzymać z rośliny o nazwie urzet
barwierski (Isatis tinctoria) rosnącej na
południowym wschodzie Polski. 
Koniina – alkaloid występujący w
szczwole plamistym to pierwszy alkaloid
uzyskany syntetycznie. Dokonano tego w
1886 roku.
Cyna – pierwiastek o liczbie atomowej 50
jest rekordzistą jeśli chodzi o liczbę
trwałych izotopów. Ma ich aż 10. Wysoką
liczbę trwałych izotopów mają też kadm:
8, tellur: 8, ksenon: 9. Można zauważyć,
że te pierwiastki znajdują się w układzie
okresowym w pobliżu cyny, a ich liczba
atomowa również jest parzysta.
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    PÓŁKA Z GRAMI
                     Score! World Goals

Swipe basketball 2

Jeżeli wiele trybów gry jest dla Was synonimem
porządnej, wciągającej rozgrywki, możecie być pewni,
że Swipe Basketball 2 nie spełni Waszych
oczekiwań. I choć w internecie wspomniana apka
zbiera dość negatywne opinie, jestem przekonany, że
miłośnicy minimalizmu połączonego z koszykarską
zabawą, nie  będą niemile zaskoczeni. Swipe
Basketball 2 nie jest produkcją z licencją NBA, tak
więc nie macie co liczyć na szansę pokierowania
wirtualnym odpowiednikiem prawdziwego zawodnika.
Główny bohater gierki to tak naprawdę młodziak,
któremu marzy się kariera wspaniałego koszykarza. W
opisywanym tytule mamy do dyspozycji trzy rodzaje
zabawy. Niestety, zła wiadomość jest taka, że tylko
jeden z nich dostępny jest bez logowania się do
Facebooka. Twórcy Swipe Basketball 2 przygotowali
dla nas najprostszy z możliwych systemów
sterowania.  W jaki sposób wygląda mecz w Swipe
Basketball 2? Gracz po prostu musi przesunąć palec
po ekranie i trafić w wyznaczone pole po lewej stronie
ekranu.

SCORE!

World Goals to gra na Windows Phone, <b r> IOS
(IPhone), oraz & nbsp; Android. Gra jest
oczywiście darmowa. Światowe Gole oferują
szeroki zakres wyzwań. 
Gracze mogą przejść, strzelać przy pomocy
intuicyjnych ruchów. 
Grafika gry umożliwia realistyczne i rewelacyjne
zdjęcia. Inteligentna obrona, sztuczna inteligencja 
będzie reagować na strzały i podania. Dzięki czemu
czujesz się jak byś był/a częścią akcji. 

Niesamowita grafika i dźwięk Score!

Światowe Gole są wyposażone w ultra- realistyczny
silnik graficzny, który łączy się z wyświetlaczem
siatkówki &nbsp. Ponad 500 schwytanych akcji&nbsp
gwarantuje niezrównany poziom autentyczności a
jednocześnie ten doskonały dźwięk można umieścić w
samym centrum boiska. 
Gra jest regularnie aktualizowana, dzięki czemu jest
wciąż świeża i ekscytująca. 

Bez względu na to czy jesteś fanem piłki nożnej,
czy też nie, Score! World Goals ma szanse
wciągnąć Cię na wiele godzin. Ta gra piłkarska
została pobrana już ponad 10 milionów razy. A to o
czymś świadczy. 

Redakcja:
Katarzyna Figut, Marzena Stasiak - opiekunowie
Dziennikarze: Ola Rymarz, Natalia Stępień, Paulina
Babulewicz, Marta Kitlińska, Amelia Dużyńska, Agata
Nowakowska, Weronika Maciejewska, Karolina
Dudek, Weronika Karwaszewska,Oliwia Białas, Milena
Hajduk, Natalka Jasińska, Marysia Biernacka,
Angelika Koźlicka, Oliwia Komorowska, Dominika
Nowicka, Milena Biszczanik, Oskar Grzymkowski,
Jakub Dziuba, Miłosz Łyczywe.
Nauczyciele: Krystyna Stańkowska, Agnieszka
Matusiak, Zosia Szydełko, Agnieszka Malesa, Ula
Karazja, Zofia Wrzesińska, Ewa Dąbrowska
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
Ul. Hanki Sawickiej 5
96-500 Sochaczew. 
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       SPORT

33 miejsce PIOTR PACIORKOWSKI
64 miejsce EWELINA TOMCZAK 
69 miejsce ANNA CZUBLA 

Klasa V
27 miejsce WIKTOR RYNKOWSKI
33 miejsce BARTOSZ WASILEWSKI
36 miejsce OLIWIA BIAŁAS 
39 miejsce IGOR SZYBOWSKI
43 miejsce WIKTORIA KACZMAREK 
68 miejsce PAULINA KROKOWSKA 
Klasa VI
8 miejsce KAMILA KLUSEK 
24 miejsce PATRYK WYREMBOWSKI
26 miejsce MATEUSZ KORDZI
59 miejsce PATRYCJA PASTUSZKO 
61 miejsce SEBASTIAN ŻEGNAŁEK 
63 miejsce ALEKSANDRA MATUSIAK
Opiekunowie : Nauczyciele w-f

W dniu 07.05. 2015r w Teresinie odbyły się
międzyszkolne zawody w Czwórboju
Lekkoatletycznym. W wyniku rywalizacji obie nasze
drużyny wywalczyły I miejsce.
W dalszej rywalizacji przedstawiamy poniżej nasze
osiągnięcia:

I miejsce w Powiatowych Zawodach w Czwórboju
Lekkoatletycznym Chłopców.
III miejsce w Powiatowych Zawodach w
Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt.
II miejsce w Miedzypowiatowych Zawodach w
Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców.
IX miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej Chłopców w Radomiu.

Opiekunowie : Marzanna Popławska Dariusz Górski

XXIII Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków Bielice
2015 za nami. Odbyły się one 30maja br. Na tej
imprezie gościem honorowym był mistrz olimpijski
Zbigniew Bródka.
Na starcie zawodów, na terenie Jednostki Wojskowej
w Bielicach, stanęło 2000 sportowców miedzy innymi
nasza szkoła. W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy X-
miejsce. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w
prezentacji szkoły, którą przygotowali nauczyciele
wychowania fizycznego.
Dzieci i młodzież z 66 szkół podstawowych, 32
gimnazjów oraz uczestnicy biegu specjalnej troski,
dostarczyli wszystkim widzom dużej dawki emocji,
kierując się przy tym zasadami fair play.
Pochwalmy się naszymi sukcesami :
Klasa I
15 miejsce SEBASTIAN KUCIAPSKI
16 miejsce KAMIL JAŻDŻYK
41 miejsce OLIWIA JANIAK
44 miejsce KLARA KISIEL
59 miejsce WIKTORIA WASILEWSKA
62 miejsce ERYK ROMANOWSKI

Klasa II
2 miejsce PATRYK STANIAK
25 miejsce NATALIA KORDZI 
18 miejsce ADAM GÓRSKI
26 miejsce DOMINIKA CZUBAK
29 miejsce URSZULA WALISIEWICZ 
39 miejsce JAKUB ROKICKI
Klasa III
6 miejsce DOMINIKA MARKIEWICZ 
10 miejsce BARTŁOMIEJ KRYŚ
24 miejsce OLIWIA GOZDEK 
28 miejsce BARTŁOMIEJ DUBIELECKI
43 miejsce JULIA SKOMIAŁ
48 miejsce DAWID GENSLER
Klasa IV
22 miejsce KATARZYNA JAWORSKA
25 miejsce MAKSYMILIAN AWTUCH
31 miejsce OLIWIER SZCZERBIK

. .


