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Andrzejki

25 listopada odbyły się w naszej szkole
Andrzejki. Było wiele zabaw m.in. konkurs
śpiewania, konkurs na przebranie i zabawy z
panią animatorką. Był czynny nasz ulubiony
i imprezowy sklepik. Wszystkim podobała
się zabawa.

25 listopada odbyły się w naszej szkole andrzejki. Jest to stare święto ludowe, które
my trochę zmieniliśmy. Było wiele zabaw m.in. konkurs śpiewania, konkurs na
przebranie i zabawy z panią animatorką: robiliśmy pociąg, tańczyliśmy do piosenki
chocolate. Był czynny nasz ulubiony i imprezowy sklepik, w którym były chipsy, żelki,
coca-cola, lizaki i batony. Pani Monika Wieczorek robiła przez prawie całą imprezę
zdjęcia, dzieci miały najciekawsze przebrania, a zabawy były tak wspaniałe, że
wszyscy byli zadowoleni. 

Emilia Sejdak  kl. VI

Andrzejki p. M. Wieczorek
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Klasa I jest super!

Dnia 6 grudnia 2016 r. w naszej w odbyły się mikołajki. Był to wyjątkowy
dzień dla wszystkich uczniów. 
Do klas ,,0"-3 przyszedł Mikołaj i rozdał im prezenty. Wszyscy byli
zadowoleni z upominków. Był też słodki poczęstunek przygotowany przez
mamy. 
Klasy 4. i 6. obchodziła ten dzień w Warszawie pod hasłem ,,Mikołajkowy
seans filmowy". Uczniowie pojechali do multikina w CH Wola Park na film
fantasy pt. ,,Za niebieskimi drzwiami ". Po seansie uczniowie i nauczyciele
poszli zjeść coś pysznego. 
Jedynie klasa 5. zorganizowała sobie ten dzień inaczej. Dzieci
zadecydowały o ciągnięciu losów i kupnie sobie prezentów. Pomimo
różnicy w sposobie spędzenia tego miłego dnia wszyscy uczniowie będą
go mile wspominać i czekać na  następne mikołajki.

                                                                       Aleksandra Ozimek kl. VI

                                       Mikołajki

,,Czekając na Mikołaja”   

Na czubku choinki gwiazda
złota niech zabłyśnie
piękna, duża! By Święty
Mikołaj, idąc, zobaczył ją aż
z podwórka. 
Zaświecimy lampek tuzin,
niech choinka pięknie
świeci, niech święty Mikołaj
widzi, że czekają grzeczne
dzieci.

p. M. Wieczorek
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 Dnia 6 grudnia pojechaliśmy na wycieczkę do multikina w Centrum Handlowym Wola Park. 
Rano padał deszcz ze śniegiem, zbiórka była o 7:20, ale kilka osób się spóźniło i
wyjechaliśmy z małym opóźnieniem. Jechaliśmy około godziny i mieliśmy problem z
zaparkowaniem, ale udało nam się znaleźć miejsce. 
Weszliśmy spóźnieni prawie 10 min. Film pt. ,,Za niebieskimi drzwiami'' wszystkim się
podobał. 
Potem poszliśmy zjeść obiad. Po zjedzeniu poszliśmy na parter i czekaliśmy chwilę na
świętego Mikołaja, by zrobić sobie z nim grupowe zdjęcie. Dostaliśmy drobne prezenty,
wróciliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną. Część osób śpiewała z tyłu autokaru,
a reszta rozmawiała. minęła nam droga a osoby, które chodzą na obiady, otrzymały wafle,
które były dodatkiem do niezjedzonego obiadu. Wszystkim wycieczka się podobała. To był
naprawdę niezapomniany dzień;)

                                                                                                        Maja Górczyńska kl. VI

plakat filmu

Reżyseria:
Mariusz
Palej
W rolach
głównych: 
Dominik
Kowalczyk,
Ewa
Błaszczyk,
Magdalena
Nieć,
Teresa
Lipowska.

                         Mikołajki w kinie klas 4 i 6

www.google.pl
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Jarmark Adwentowy

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
była miejscem wyjątkowego wydarzenia -
Pierwszego Gminnego Jarmarku Adwentowego. W
godzinach 11.00 - 17.00 w świątecznej atmosferze
spotkało się wielu wystawców, artystów oraz gości.
Na odwiedzających czekało blisko 40
rękodzielników ze wspaniałymi produktami oraz
smacznym poczęstunkiem. Dla wszystkich
odwiedzających przygrywała muzyka na żywo w
wykonaniu młodych artystów. Uwagę zwróciły
występy uczniów z Gawłowa, Kątów, Mokasu i
Erminowa. Wielkim zainteresowaniem cieszył się
także koncert Sochaczewskiej Orkiestry Dętej
grającej największe szlagiery muzyczne. Szkoły z
Gminy Sochaczew przygotowały nie tylko występy
artystyczne, ale także swoje stoiska, na których
uczniowie, nauczyciele i rodzice sprzedawali
piękne, bożonarodzeniowe wyroby oraz kulinarne
przysmaki. Organizatorzy przeprowadzili wyjątkowy
konkurs na Pierniczek Roku 2016. Wyróżnieni
otrzymali wspaniałe nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy.
                                                 p. Monika Wieczorek 
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Nasze jasełka

Próby do jasełek trwały od dawna. Ja byłam gospodynią. W
końcu nadszedł ten dzień.  Było mnóstwo dzieci i rodziców.
Zaczęła się pierwsza scena. Rozmawiałam z Józefem, gdy
nagle cała dekoracja wisząca na górze spadła. Po drodze
poprzewracała wszystkie drzewa oraz szopkę. Staliśmy
osłupieni. Coś trzeba było zrobić, a ja kątem oka
zauważyłam panią katechetkę organizującą jasełka i
myślałam, że zejdzie na zawał. Zaczęliśmy improwizować.
Całe przedstawienie wyszło świetnie, a pani katechetka nie
zeszła na zawał.Trochę to fikcja :)        Wiktoria Kusz kl. VI

                           Wigilia i Jasełka szkolne

Świat jest dzisiaj
biały i puchaty
Jak zabawka
przez Boga z
pudełka wyjęta.
Taka śliczna
zabawka
ze sreberka i
waty,
Przez nikogo
jeszcze
niedotknięta.
Słońce tyle ma
ostrych igiełek,

że wygląda jak
złota,
błyszcząca
choinka. Dobry
Pan Bóg na
słońcu srebrny
świat zawiesza
na podarek dla
swojego Synka.
Joanna
Kulmowa

p. P. Figut
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              11 listopada - Dzień Niepodległości

14 listopada odbyło się w naszej szkole przedstawienie z
okazji Dnia Niepodległości. Zorganizowała je klasa szósta z
pomocą nauczyciela historii, pana Piotra Figuta.
Przedstawienie miało ciekawy tytuł: ,,Pociąg do wolności ''.
Uczniowie-aktorzy pokazali kilka scen obrazujących upadek
Polski, walkę o niepodległość (powstania narodowe, walkę
Polaków na całym świecie ,,za wolność naszą i waszą"), aż
po odzyskanie suwerenności. Wszyscy mali uczniowie
dzięki nauczycielom i starszym uczniom na długo
zapamiętają datę odzyskania przez Polskę niepodległości.

                                                    Wiktoria Kusz kl. VI

Narodowe Święto Niepodległości

Chmury nad
nami rozpal w
łunę,
Uderz nam w
serca złotym
dzwonem,
Otwórz nam
Polskę, jak
piorunem
Otwierasz niebo
zachmurzone.
Daj nam
uprzątnąć dom
ojczysty

Tak z naszych
zgliszcz i ruin
świętych
Jak z grzechów
naszych, win
przeklętych.
Niech będzie
biedny, ale
czysty
Nasz dom z
cmentarza
podźwignięty.

p. P. Figut
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We wtorek 15 listopada odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego
Dziewcząt. 
Naszą szkołę na zawodach reprezentowały Otylia Krawczak i Jagoda
Szafaryn z klasy VI. Po zaciekłej walce dziewczynom udało się
wywalczyć V miejsce. Dzień później, w środę 16 listopada w Gminnym
Turnieju Tenisa Stołowego wystartowali chłopcy. Naszą szkołę znowu
reprezentowali uczniowie klasy VI- Antoni Siekiera (czyli ja) i Krzysztof
Wasilewski i, podobnie jak dziewczyny, chłopcy też zajęli V miejsce.

Zwycięskiej Szkole w Żukowie serdecznie gratulujemy, a my już
ćwiczymy przed następnymi zawodami. Za rok na pewno pójdzie nam
lepiej.

Antoni Siekiera

                       Zawody z Tenisa Stołowego

Dzielnie walczymy!

„Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy
się nie poddawaj.” 
„Dopóki walczysz, jesteś
zwycięzcą.”
„Ludzie, którzy nie wierzą,
nie wygrywają.”
“Za każdym razem kiedy
startuję, mam cel – żeby
biec szybciej niż
kiedykolwiek wcześniej”.
„Być zwyciężonym i nie ulec
to zwycięstwo. Zwyciężyć i
osiąść na laurach to
klęska.”

p. M. Orlińska
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- Twoja praca jest niezła, ale taka jak twojego kolegi z ławki.
Wiesz, co to znaczy?
- Że jego też jest niezła..? 
-Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do szkoły?
-Bo pewnej pani zginęło 50 zł.-I co? Pomogłeś szukać?
Nie! Stałem na banknocie i czekałem aż odejdzie.
Idzie dwóch policjantów obok lasu, jeden pyta:
Widzisz ten las?
Nie, bo mi drzewa zasłaniają. :(

Kot smakosz

Opiekun Koła
dziennikarskiego:
Iwona Jaworska

Dziennikarze:
Maja
Górczyńska
Klaudia Kujawa
Wiktoria Kusz

Aleksandra
Ozimek
Emilia Sejdak
Antoni Siekiera

                                  G@wełek Kawalarz

www.google.pl
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