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Patron naszej szkoły

Leonardo da Vinci (ur. 15.04.1452, zm. 2.05.1519) zwany był
człowiekiem renesansu. Był malarzem, architektem, filozofem,
muzykiem, pisarzem, odkrywcą, mechanikiem, matematykiem,
anatomem, wynalazcą, geologiem i rzeźbiarzem. Uważa się go za
jednego z największych malarzy wszech czasów i
prawdopodobnie najwszechstronniej utalentowaną osobę w
historii. To właśnie talent malarski przysporzył Leonardowi
największej popularności. Dwie z jego prac, Mona Lisa i Ostatnia
Wieczerza, zajmują czołowe miejsca na listach najsławniejszych,
najczęściej imitowanych oraz wspominanych portretów i dzieł
malarstwa.

W Akademii Smyka i Akademii Prymusa,
od kiedy tylko powstały (pierwsza z nich
będzie wkrótce świętować dziesięciolecie,
druga zaś pięciolecie) priorytetem był i jest
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ Smyków i
Prymusów. Nasza szkoła dba o to, aby
Młody Człowiek był wszechstronnie
wykształcony; wspiera jego rozwój i
pokazuje mu różne możliwości
samorealizacji.
I, jak to w życiu bywa, przyszedł czas na
zmiany... Ta zmiana to WYBÓR
PATRONA naszych placówek:-)
Zdecydowaliśmy, że od 1 września 2017
przyjmiemy nazwę: „Akademia Prymusa”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
Leonarda da Vinci w Sochaczewie.

Redakcja 
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                                    Steampunk

 Steampunk, jest to nurt stylistyczny w kulturze (literatura, film,
komiks). Opiera się to na maszynach parowych, na przykład zwykłe
przedmioty codziennego użytku takie jak komputer, samochód,
torba  a nawet kontroler do konsoli wygląda jakby były maszynami
parowymi. Sama nazwa pochodzi od słowa "Steam"[czytaj:stim] co
po angielsku oznacza parę. Steampunk jest w odróżnieniu od
Cyberpunku oparta nie na maszynach elektrycznych lecz właśnie
na parowych.
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 Wywiad z Antonim Więckiem

Imponujące...

Antoni zdobył 30 pucharów
turniejowych, łącznie około 60
nagród.

Aktualnie posiadacz zielonego pasa
w Karate Kyokushin.

BIOGRAFIA
Antek urodził się 21.03.2005. Urodził się w
Sochaczewie. Zaczął trenować karate w wieku 3 lat.
Posiada zielony pas. Ma dwójkę młodszego
rodzeństwa. Jego siostra Aniela ma 8 lat. Jego
młodszy brat Jaś ma 4 lata.

Antek cały czas trenuje karate (od zawsze wierny
klubowi Budokan Sochaczew), a robi to już 9 lat.

Teraz Antek ma 12 lat i jest w dobrej formie. Jeździ
na turnieje i zdobywa dużo pucharów i medali.
Podczas swojej kariery był na kilku zawodach 
międzynarodowych.

1. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę?
 - Pies.
2. Masz ulubionego superbohatera?
 - Tak, Spider-man.
3. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?
 - Kotlety mielone.
4. Co najbardziej lubisz robić w czasie wolnym?
 - Spotykać się ze znajomymi.
5. Uprawiasz jakiś sport poza Karate?
 - Trochę ćwiczyłem piłkę nożną.
6. Kim chciałbyś zostać w przyszłości?
 - Jeszcze nie wiem.
7. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkolny?
 - Zdecydowanie w-f, a potem informatyka.
8. Gdybyś nie został sportowcem, to kim byś był?
 -Nauczycielem Wychowania Fizycznego.
9. Ile razy w tygodniu chodzisz na treningi?
 - 3 razy w tygodniu, po godzinę lub półtora.
10. Co radzisz początkującym karatekom?
 - Radzę ćwiczyć w domu. Polecam trening siłowy.
11. Kogo podziwiasz?
 - Zawodnika, Lechi Kurbanova.

                                                  Wywiad przeprowadził Maciej Szewczyk
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Psychotest

Ekstrawersja to czerpanie
przyjemności z przebywania w
towarzystwie innych ludzi, nadmiar
energii, a także doświadczenie
pozytywnych emocji.

Introwersja to skłonność do
milczenia, zdystansowanie i
refleksyjność. Energia kierowana
jest do wewnątrz i mniej
zauważalna dla innych.

1. Zgubiłeś portfel. Jak się zachowasz?
A. Zachowuję spokój, sprawdzam plecak i kieszenie w kurtce.
B. Wpadam w głęboką depresję.
C. Wściekam się na cały świat.
D. Stwierdzam, że pieniądze szczęścia nie dają a i tak miałem kupić nowy
portfel.
2. W szkole kucharka zrobiła nowe danie. Jak zareagujesz?
A. Jestem głodny, więc spróbuję.
B. A co jeśli się zatruję?
C. Nie! Nie będę tego jadł! Na pewno będzie niedobre!
D. Trzeba próbować nowych rzeczy, więc zjem.
3. Chcesz kupić coś fajnego w sklepie. Co powiesz mamie?
A. To będzie bardzo przydatne. Czy mogłabyś mi to kupić?
B. Mamusiu. Bardzo chciałbym to kupić.
C. Mamo!!! Chcę to!!! Masz mi to kupić!!!
D. Byłem bardzo pomocny w domu i w szkole. Mogę oddać Tobie połowę
ceny.
4. Dostałeś z ulubionego przedmiotu 2. Co powiesz pani?
A. Ciesze się, że wiem na jakim poziomie mam wiedzę. Kiedy poprawa?
B. No nie!!! Kiedy mogę to poprawić?
C. Ma mi pani postawić chociaż 4.
D. Jak raz się zdarzy, to się świat nie zawali. Można to poprawić?

     Największy wybór
     odpowiedzi:

     A.  Jesteś 
     FLEGMATYKIEM;

     B. Jesteś             
     MELANCHOLIKIEM;

     C. Jesteś
     CHOLERYKIEM;

     D. Jesteś 
     SANGWINIKIEM.

Maja Górczyńska kl. VII 
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Przy ciastku
przepis na gofry

Gofry można podawać z
ulubionymi dodatkami lub

bitą śmietaną.

 Składniki: 
1 i ½ szklanki mąki
1 i ½ (płaskiej) łyżeczki do pieczenia
szczypta soli
2 łyżeczki cukru lub cukru pudru
1 łyżeczka cukru waniliowego
2 jajka, ½ szklanki oleju
1 i ½ szklanki mleka
 Potrzebne rzeczy: 
mikser, miska, szklanka, gofrownica
Wykonanie:
     1. Zmiksuj wszystko w misce ( miksuj aż uzyskasz gładką
konsystencję). 
     2.Wlej konsystencję do gofrownicy i piecz do uzyskania
rumianego koloru.                                                                    
                   Smacznego :-) życzy Kasia Chmielewska 
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Prace plastyczne z okazji Dnia Edukacji Narodowej
13 października 2017

Występ klasy IV z okazji Dnia Nauczyciela
13 października 2017

Fotoreportaż

                                                                                                                                                               Redakcja
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Pasowanie na Przedszkolaka
30 października 2017

Pasowanie na Pierwszoklasistę
        13 października 2017
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Pani Dyrektor Agnieszka Więcek z pasowanymi
uczniami zerówki (30.10.2017r.)

Pasowanie na przedszkolaka - ciąg dalszy
(30.10.2017r.)
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Dni wolne od zajęć szkolnych:

Dzień Wszystkich Świętych -
1 listopada 2017

Przerwa świąteczna - 23-31
grudnia 2017

Wycieczki szkolne:

Wycieczka klas I-VII w Góry
Świętokrzyskie pt.
,,Poznajemy Leonarda da
Vinci - 9-10 listopada 2017
Wycieczka klas VI-VII do
Teatru Powszechnego w
Łodzi na spektakl pt.
,,Szalone Nożyczki" - 15
grudnia 2017

Święta:

Andrzejki - 30 listopada 2017
(czwartek)

Jasełka Bożonarodzeniowe i
Wigilia szkolna - 20-22
grudnia 2017

 Zebrania rodziców:

Poinformowanie rodziców o
ocenach - 6-8 grudnia 2017

Poinformowanie rodziców o
ocenach - 18-20 grudnia
2017

KALENDARZ

                                                                                                                                      Maja Górczyńska kl. VII
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Klasy 1-3

Prymus news
 27.09 odbyły się wycieczki integracyjne. Klasy 1-3 były w "Magicznych

Ogrodach". Klasy 4-7 pojechały do Hangaru 646  i Fun Ecape.

Klasy 4-7
                                                                                                                                    Kasia Chmielewska kl. V
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