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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. Ks.
J. Twardowskiego w
Gawłowie
Gawłów 79a
96-500, Sochaczew
Numer 11 03/16

                         Pierwszy Dzień Wiosny

erewr Małgorzaty
Modrzejewskiej
oraz pani Iwony
Jaworskiej.
Przedstawienia były
bardzo ciekawe i
fajne. 

Jakub Skumiał 
kl. 6

21.03.2016r.
obchodziliśmy
Pierwszy Dzień
Wiosny.
Organizatorem był
Samorząd
Uczniowski i 6
klasa. Najstarsi
wcielili się w rolę
nauczycieli. Raczej
dobrze wykonali
swoją robotę.
Oprócz tego był

jeszcze sklepik ze
słodyczami i z
napojami. Po trzech
godzinach
lekcyjnych
wszyscy
spotkaliśmy się
przed budynkiem
szkoły, aby palić
marzannę. Przed
tym wydarzeniem
przewodniczący
Samorządy
Uczniowskiego

krótko przemówił.
W czasie palenia
marzanny dzieci
śpiewały piękne
piosenki. Po tym
zdarzeniu
wszystkie klasy
poszły na sale
gimnastyczną, aby
zobaczyć
przygotowane
przez klasy 4 i 5
pod opieką pań
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                          Sprawdziany klas szóstych

Dnia 5 kwietnia
w naszej
szkole odbyły
się
sprawdziany
klasy szóstej.
Tego dnia
dzieci z klas
młodszych

nie
przychodziły
do szkoły.
Najstarsza
klasa wraz z
paroma
nauczycielami
z naszej i innej
szkoły przybyli

do szkoły na
godzinę 8;40.
O godzinie
9:00
rozpoczęły się
sprawdziany.
Pierwsza
część z
matematyki

i
polskiego trwała
80 minut czyli
do 10:20, zaś
druga z
angielskiego
od 11:45 do
12:30. Około
godziny 13:00

uczniowie
opuścili
budynek
szkoły i
rozpoczęli
szampańską
zabawę.

. .
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W 13.04.2016 roku była wycieczka. Zbiórka byłą przed
szkołą o godzinie 8.20. Jechaliśmy do teatru bardzo
wygodnym autokarem na spektakl "Szatan z siódmej
klasy" . Teatr jest dla nas znany bo jedziemy do niego
całkiem często, ale jak zwykle przedstawienie było
ładne. Inscenizacja trwał dwie godziny z jedną przerwą.
Po spektaklu poszliśmy do centrum handlowego, żeby
 coś zjeść. Wszyscy po wycieczce wrócili pełni wrażeń i
wyczerpania. Myślę że wycieczka się podobała pomimo
poru usterkach.
                                                                Antoni Stephan

Teatr Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego w Płocku
Reżyseria: Bogdan Kokotek
Adaptacja sceniczna: Bogdan
Kokotek
Scenografia: Krzysztof
Małachowski
Muzyka: Zbigniew Siwek



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 11 04/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLG@wełek

W rolnictwie nie
wszystko jest
bezpieczne
niektóre
maszyny
rolnicze mogą
nam zrobić
krzywdę
pamiętajcie o
tym
wyjeżdżając na
wieś

                                  
                                   Konkurs KRUS

W kwietniu w naszej szkole odbyło się spotkanie z
przedstawicielem KRUS-u (kasy rolniczego
ubezpieczenia społecznego). Tematem spotkania były
zagrożenia czyhające  na nas będąc na wsi (na przykład
na wakacjach). Przedstawiciel KRUS-u pokazywał nam
animowane filmiki z przykładowymi zagrożeniami
czyhającymi na nasz błąd.

                                            Krzysztof Tomaszewski  KL.VI
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                                    Konkurs Pisanki
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1.
Dlaczego w jaskini są najlepsze imprezy?
-Bo ruda tańczy jak szalona!
2.
Jak się nazywa rozmowa wędkarzy?
-Pogawędka
3.
Idą dwa koty przez pustynie.
Jeden kot mówi do drugiego:
-Stary nie ogarniam tej kuwety.
4.
Jak się liczy po Włosku?

Współtworzyciele
gazety:
-Antoni Stephan
-Jakub Skumiał
-Kacper
Mazippus
-Sebastian Rząp
-Kacper
Tomaszewski
-Krzysztof
Tomaszewski
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