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Pasowanie na ucznia 2017/ 2018

Pasowanie na ucznia

Nasza pierwsza klasa!

Do naszej szkoły dołączyło grono nowych  uczniów . Dnia 9. 10 .2017 odbyło się
pasowanie na ucznia. Będą oni osiągać sukcesy w nauce , konkursach i spełniać
marzenia. Pierwsza klasa mówiła wiersze i śpiewała piosenki. Gdy zakończyli, pani
dyrektor podziękowała pierwszej klasie i odbył się poczęstunek dla uczestników. 
                                                                                                                                Karol Kapusta kl. V
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                              Lecimy do Gdańska

19.10.2017r.19. 10. 2017 r. byliśmy na super wycieczce!
Spod szkoły wyjechaliśmy autokarem na lotnisko Warszawa-Okęcie,
skąd polecieliśmy samolotem do Gdańska. Niektórzy z nas lecieli po raz
pierwszy; było to niesamowite przeżycie. Po wylądowaniu pojechaliśmy
do portu.Tam czekał na nas już statek piracki, którym popłynęliśmy na na
Westerplatte. Pani przewodnik oprowadzała i opowiadała nam o dziejach
na Westerplatte, później poszliśmy na plażę. 
Przed powrotem na lotnisko mieliśmy chwilę czasu i poszliśmy kupić
pamiątki. Zwiedziliśmy Stare Miasto i robiliśmy zdjęcia przy fontannie
Neptuna.
Lot powrotny przebiegł szybko i spokojnie.Wróciliśmy autokarem do
szkoły, gdzie czekali na nas rodzice.Wszystkim polecamy!

Marysia Łukaszewska kl.V   

W Gdańsku rzeźby są
piaskowe i pachnące
wiatrem morze.
Bursztyn złoty jak miód
pszczeli, że takiego nie
widzieli.
Słowem: jedź do Gdańska
zaraz 
Bałtyk wita wszystkich
naraz.                                 
                                           
                 Marysia
Łukaszewska kl. 5

Marysia Lukaszewska Monika Maślanka
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Na żołnierskich grobach

Dnia 27 października 2017.r dzielna klasa 5 wyjechała na
fascynującą  wycieczkę rowerową do Młodzieszyna, aby odwiedzić
groby żołnierskie. Każdy uczeń zabrał ze sobą kamizelkę
odblaskową oraz jeden znicz.Cała klasa przyjechała do szkoły na
rowerach. Na wycieczkę pojechały też babcia i mama naszych
kolegów. Wycieczka rozpoczęła się około godziny 12:00 i trwała nie
więcej niż godzinkę . Wszystkie rowery zostały dokładnie
sprawdzone kilka dni przed wycieczką, ponieważ zależało nam,
żeby to była bezpieczna wycieczka. Jak dla mnie, wycieczka
przebiegła bez zbędnych komplikacji... Wszyscy uczniowie przybyli
na miejsce zgodnie z planem, nie mieliśmy żadnych opóźnień i
wszystkim się podobało. Wiosną pojedziemy na rowerach na
majówkę!                                                                                                         
                                                                                                                  Maja
Przywoźny kl.V
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                                  Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela serca rozwesela!

Dnia 16.10.2017r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Uczniowie klas 0-7 mówili wiersze, a  chór
zaśpiewał piosenki pt. ,,Nauczycielom" i ,,Czternastego
października". Akademia była bardzo uroczysta i uświetniła
obchody "Dnia Nauczyciela". Dodatkowo uczniowie rozdali słodkie
upominki oraz nie zapomnieli złożyć życzeń swoim wychowawcom.
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole jest dniem podniosłym,
sprawia wiele radości i przyjemności wszystkim nauczycielom oraz
uczniom.
                                                                          Mateusz Maślanka kl. V

p. Piotr Figut
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                      Sochaczew naszym miastem

:)

4 października 2017r. wspaniałe klasy 4 i 5 pojechały na
fascynującą wycieczkę po naszym mieście 
Sochaczewie, między innymi na piękną wystawę prac
naszego nauczyciela od historii oraz plastyki Pana
Zdzisława Chlebowskiego. Ekspozycja nosiła tytuł 
 ,,Moje fascynacje" i zaprezentowana została w
Bibliotece Miejskiej. Dzielni uczniowie byli też w pizzerii
Da Grasso, ale zanim zjedli pizzę, musieli ją
samodzielnie przygotować. Następnie byli na ruinach
Zamku Książąt Mazowieckich i przy obelisku ku czci 
księcia Bolesława Krzywoustego oraz na lodach w
cukierni Lukrecja. Moim zdaniem, wycieczka była
bardzo udana i należałoby ją powtórzyć. Okazało się, że
nie wszystkie dzieci znają najbliższe miasto. 
                                                                      Maja
Przywoźny kl.V

Mam tak samo jak Ty, 
Miasto moje a w nim, 
Najpiękniejszy mój świat, 
Najpiękniejsze dni, 
Zostawiłem tam kolorowe
sny. 
Kiedyś zatrzymam czas 
I na skrzydłach jak ptak 
Będę leciał co sił, 
Tam gdzie moje sny...
     (Czesław Niemen
   "Sen o Warszawie") 

Maja przywoźny
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Bartkowi wydaje się, że jest normalnym, młodym człowiekiem. Że mieszka w Krakowie na ul. Ku Wiśle. Że 
wie wszystko o sobie. Aż pewnego razu zagląda do pieczary smoka na wawelskim wzgórzu i wszystko
się zmienia. Trafia do nieznanego świata, który wydaje mu się obcy i groźny.
Bo może jest tak, że żyjemy w jednym z możliwych światów równoległych?
Temat nie nowy, ale doskonale zrealizowany przez Dorotę Terakowską, autorkę książek: Babci Brygidy
szalona podróż po Krakowie, Władca Lewawu, Lustro pana Grymsa, Córka czarownic i innych.
Świat Allian
jest ciekawy,
ale także
niebezpieczny.

                        Szałowe lektury obowiązkowe

D. Terakowska "Władca Lewawu"

Światy równoległe to temat lubiany przez dzieci.
Ostatnio oglądaliśmy film w reżyserii Chrisa Weitza pt. "Magiczny kompas" zrealizowany na podstawie trylogii
brytyjskiego pisarza Philipa Pullmana „Mroczne materie". Wszystko to ładne i momentami z rozmachem
nakręcone, tak by najmłodsi wynieśli niezapomniane wrażenia z kina. Trochę jednak szkoda, bo czuje się w
dziele Weitza potencjał na wielką filmową baśń, zostaje zaś tylko ładna bożonarodzeniowa bajka. Piękna gra
Dakoty Blue Richards, Nicole Kidman oraz Daniela Craiga dają niezapomniane odczucia. Brak ekranizacji drugiej
i trzeciej części trylogii zostawia pewien niedosyt. I mnóstwo pytań.Czyżby wątki poboczne tego filmu były dla
kogoś niewygodne?
                                                                                                                               Iwona Jaworska

p. I. Jaworska
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                                   Koszykówka

Dnia 18.10.17. odbył się turniej mini piłki koszykowej chłopców, na
który czekaliśmy z niecierpliwością.

Drużyna z Gawłowa rozegrała trzy spotkania z czego wygrała dwa,
a
 jeden przegrała.
 
Graliśmy z SP Żukowem, SP Mokasem, Kątami.
Zajęliśmy trzecie miejsce, pierwsze miejsce zajęła drużyna SP
Żuków, drugie- drużyna z Wyczółek. Gratulujemy!
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                               G@wełek Kawalarz

Uśmiechający się piesek

- Jak się nazywa bobas, który się wita?
- Bobovita!

Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
,,niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Co robi kucharz, gdy go atakują?
-Wzywa posiłki.

- Jak nazywa się żona Św. Mikołaja? 
- Marry Christmas.

Mama: Synu, co robi: ''Miał, miał''.
Synek: Kotek, mamusiu.
Mama: Dobrze, a co robi: ''Chał,
chał''?
Syn: Piesek.
Mama: A co robi: ''pi, pi''?
Syn: Hmmm, tato co robi ''Pi,pi''?
Tata: Synu ''pi, pi'' robi mysz od   
                           laptopa.

                               M.Dydak kl. V

Nikola Leśniewska
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