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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. Ks.
J. Twardowskiego w
Gawłowie
Gawłów 79a
96-500, Sochaczew
Numer 12 06/16

                                  Zielona Szkoła

Dnia 17 maja
2016r.
wyjechaliśmy na
wycieczkę
szkolną do
Karkonoszy.
Pierwszego dnia
odbyliśmy podróż
do Zamku Książ
zbudowanego w
XIII w. Następnie
zajechaliśmy

do naszego
ośrodka - Królowa
Śniegu. Podróż
zajęła nam ok. 7
godz. Drugiego
dnia wyruszyliśmy
na podbój gór.
Podobne było
trzeciego dnia.
Natomiast
ostatniego dnia
naszej podróży

zwiedzaliśmy
afrykanarium we
Wrocławiu. Podróż
nie mogłaby się
odbyć bez
wstąpienia do
słynnej sieci
restauracji -
McDonald's.
Wszyscy spędzili
miły czas, a nawet
niektórzy zawarli

związki, ale o tym
to już inna historia

Kacper Mazippus
Kl VI
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                  Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego

.

Dziś Cię odwiedzą różne
zwierzaczki, borsuki,
myszki, zające, misiaczki,
biedronki w prezencie
balony przyniosą i do
wspólnej zabawy, wesoło
zaproszą.

Dnia 1 czerwca,
jak co roku w
naszej szkole
organizowany
jest dzień
dziecka. Z tej
okazji jest wiele
różnych
atrakcji. W tym
roku zaproszeni
byli panowie
trenerzy

z akademii
piłkarskiej,
organizowane
były przez nich
różne zabawy
sprawnościowe.
Dla osób
wolących
rozkoszować
się jeszcze
dzieciństwem
były: wata

cukrowa,
dmuchany
zamek i wielka
zjeżdżalnia. Na
zjeżdżalniach
bawiły się te
dzieci z klasy 6.
Jak widać
nawet
najstarsza
osoba potrafi
rozbudzić

w sobie
dziecko.
Przyjęcie trwało
od 9 - 13.
miejmy
nadzieje, że
będzie tak za
rok.
Kacper
Mazippus
Kl VI

.
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                                  Dzień Patrona

.

Ile się o Stalinie mówiło
na kocią łapę żyło
z żalu za grzechy nie wyło
zanim sumienie ruszyło
ksiądz Jan Twardowski

Dnia 2 czerwca
przedstawiciele
naszej szkoły
wraz z panią
Jędrzejewską i
panią
Wieczorek
wyjechali na
zebranie szkół
im. ks. Jana
Twardowskiego.
Była to 1:30

godzinna msza
z poświęceniem
ks.
Twardowskiego.
Na
zgromadzeniu
było wiele
sztandarów
wszystkie
piękne ale nie
tak jak nasz. Po
mszy mieliśmy

poczęstunek,
jedzenie było
pyszne.
Zrobiliśmy sobie
zdjęcie z
biskupem i
wsiedliśmy do
autobusu. Ale
jak podróż
może się odbyć
bez
McDonald's?

Więc
zatrzymaliśmy
się w
restauracji,
zjedliśmy i
ruszyliśmy do
domu. Wyjazd
uznaję za
udany.
Kacper Maippus
Kl VI

.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 12 04/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL G@wełek



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 12 04/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLG@wełek


