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Gdy na niebie
wigilijnym
pierwsza
gwiazdka
zaświeci,
gdy w spokoju
do stołu
zasiądziecie,
niech z kolędą
przypłyną do
Was
te życzenia
zdrowia,
miłości
oraz wszelkiej
obfitości.
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Igrzyska Młodzieży
Szkolnej 
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Narodowe Czytanie
w bibliotece
str. 4

Za co kochamy
Święta? 
str. 13

 Konkurs dla
uczniów
sochaczewskich
podstawówek.
Uczestnicy oprócz
uzdolnień
wokalnych musieli
wykazać się
również bardzo
dobrą znajomością
języka
angielskiego.
Naszą szkołę

reprezentowali
zarówno uczniowie
z klas młodszych
jak i starszych.
Występowali solo
oraz w zespołach. 
W  kategorii –
soliści uczeń klasy
VIb Bartek Ciura
zdobył II miejsce,
natomiast
dziewczynki z
klasy  IIIa - Natalia

Dukalewska i 
Zuzanna
Maciejczak, które
śpiewały w duecie
zajęły III miejsce.
 Gratulujemy
uczniom, a także
nauczycielom
przygotowującym
swych
podopiecznych do
tych konkursowych
zmagań.
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Finał konkursu „Świat bez przemocy”

28 listopada 2018 roku w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w
Sochaczewie odbył się finał trzeciej edycji
Powiatowego Konkursu Literackiego „Świat bez
przemocy” organizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
  W tym roku konkurs poświęcony został
cyberprzemocy. Uczestnicy w bardzo poważny
sposób podeszli do tematu, dzieląc się swoimi
doświadczeniami, spostrzeżeniami i refleksjami,
tworząc  opowiadania, listy, wiersze lub fragmenty
pamiętników zgodne z hasłem tegorocznej edycji:
„Zawsze zostaje ślad – wirtualna rzeczywistość i jej
zagrożenia”.
  Spośród 64 prac nadesłanych z 20 szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich
wyróżnienia, nagrody, a także pamiątkowe medale
otrzymali również uczniowie naszej szkoły: Amelia
Wardziak – uczennica klasy VI b i Aleksander Guzek –
uczeń klasy V d.
  Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów. 

Trzech Świętych Mikołajów w I b!
6 grudnia na długo będzie zapamiętany przez uczniów
klasy 1 b. Tego dnia naszą klasę odwiedziło aż…
trzech Świętych Mikołajów. Pierwszy z nich przybył z
workiem pięknych prezentów. Przywitał się z dziećmi,
które dość podejrzliwie patrzyły na dostojnego gościa.
Każde z dzieci długo się zastawiało czy dziadkowie i
tatusiowie nie mają podobnych butów czy spodni w
domu i czy okazała broda jest prawdziwa. Gdy
podejrzenia rozwiały się a pierwszaki przekonały się
że to najprawdziwszy Mikołaj, śmiało ruszyły do
zabaw i śpiewów. Święty rozdał każdemu dziecku
piękny prezent: klocki lego i pyszne słodycze. Gdy
dzieciaki z przykrością pożegnały spieszącego się
Mikołaja… przyszedł kolejny. Ten był tylko chwilkę i
rozdał uczniom pyszne ciasteczkowe lizaki. Wydawało
się, że ten dzień nie może skończyć się już lepiej…
 jednak! Co może być lepsze od dwóch Mikołajów?...
To proste! Trzech ! Ostatni  Gość przyszedł z
asystentką, która rozdawała dzieciakom cukierki i
uśmiechy. Ten dzień obfitował w uśmiechy, zabawę,
życzliwość i radość.
Pierwszaki podjęły już starania, ażeby w przyszłym 
roku odwiedziło ich czterech dostojnych gości z
Laponii. Czy się uda? Zobaczymy za rok! 
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Sochaczewski Konkurs Historyczny

  Dnia 22 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła
się V edycja powiatowego konkursu historycznego pod
hasłem „ Polskie drogi do wolności”. Był on
adresowany 
do uczniów kl. III, IV, V i VI. Tematyka tegorocznego
konkursu włączyła się w obchody 100- lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie
rozwiązywali test oparty
o informacje historyczne, które sukcesywnie zdobywali
pod kierownictwem p. Zofii Szydełko i Aleksandry
Brysiak. Jak się okazało znajomość historii wśród
naszych reprezentantów była wysoka, co przełożyło
się na wyniki, i tak w kategorii klas trzecich  II miejsce
zajął Hubert Krawczyk z kl. III b, w kategorii kas
czwartych Kornelia Jaworska kl. IV c zdobyła
wyróżnienie, natomiast na poziomie klas piątych II
miejsce zajęła Klara Kisiel z kl. Va. Zdobywczynią III
miejsca na poziomie klas szóstych została Wiktoria
Łunkiewicz z kl. VI d. 
Jak widać trud włożony w przygotowania
zdecydowanie się opłacał. Gratulujemy uczniom oraz
nauczycielkom i życzymy dalszych sukcesów.

.

TRÓJKA W ŚWIETNEJ FORMIE! 

30 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Praktycznego w Sochaczewie odbyło się
podsumowanie roku 2017/2018 i inauguracja roku
sportowego 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Bolesława Krzywoustego zajęła 3 miejsce w
klasyfikacji generalnej szkół podstawowych w kategorii
dzieci. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, bo to
dzięki nim jesteśmy tak wysoko w końcowej
klasyfikacji!
Gościem specjalnym był Piotr Małachowski dwukrotny
wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem.
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JEDZMY ZDROWO
KOLOROWO

 “Jedzmy zdrowo i kolorowo”- pod takim hasłem
odbyły się zajęcia, kończące realizację  programu
edukacyjnego o zdrowym odżywianiu 
„ 5 porcji zdrowia w szkole”. Po cyklu lekcji
dotyczących piramidy żywieniowej, zdrowych
produktów i zasad o jakich należy pamiętać przy
planowaniu posiłków,  uczniowie klas II
postanowili  przygotować smaczne 
i wartościowe pod względem odżywczym kanapki.
Praca była ciężka, ale przyniosła uczniom dużo
radości. Na koniec uczniowie mogli oddać się
rozkoszy smakowania swoich przepięknych,
kolorowych i co najważniejsze, zdrowych kanapek.
Program jest uzupełnieniem projektu “Owoce,
warzywa 
i produkty mleczne”, który od kilku lat realizuje
 nasza szkoła.

NARODOWE CZYTANIE  W TRÓJCE

Narodowe czytanie to akcja zapoczątkowana w 2012
r.  W szóstej edycji czytana jest powieść Stefana
Żeromskiego „Przedwiośnie” a  patronat  nad tym
wydarzeniem objęła para prezydencka Andrzej Duda i
Agata Kornhauser- Duda.
Nasza szkoła również aktywnie włączyła się w tę
chlubną akcję. W klasach szóstych przeprowadzono
zajęcia podczas których czytano fragmenty
„Przedwiośnia”. Książka Stefana  Żeromskiego dotyka
bardzo trudnej tematyki społecznej, politycznej ziem
Polskich przed pierwszą wojną światową, zawirowania
wojenne, ruchy społeczne i polityczne oraz ciężką
budowę młodziutkiej państwowości.  W tych trudnych
warunkach przyszło żyć Cezaremu Baryce i
odnajdywać swą tożsamość narodowościową.
Dzięki naszkicowaniu tła geopolitycznego ziem
polskich, popartymi właściwymi fragmentami książki,
uczniowie zrozumieli jak wielką ofiarą okupiona jest
niepodległość naszej ojczyzny, jak kręta i trudna była
droga ku wolności, a słowa hymnu śpiewanego
wspólne dla Niepodległej są dużo lepiej rozumiane.
W klasie drugiej w ramach Narodowego Czytania
przeprowadzono zajęcia „ Niepodległość w oczach
dziecka”, na który poprzez dobór odpowiedniej
literatury patriotycznej ,zabawy oraz prace plastyczne
mówiliśmy o znaczeniu niepodległości i wolności.
Nasza ojczyzna to dobro, o które wszyscy musimy
dbać, nie możemy zapominać o tolerancji i szacunku.
Wartości te jesteśmy zobowiązani przekazywać w
domu i szkole, małym i dużym. To przesłanie jest
szczególnie ważne w setne urodziny wolnej Polski.
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  W 100 - LECIE
NIEPODLEGŁEJ

W dniu 21 listopada 2018 r. w Świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w
Sochaczewie odbył się Międzyświetlicowy
Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej małych
wokalistów reprezentujących świetlice z terenu
miasta. V Miejskie  Międzyświetlicowe  Spotkanie 
w ramach obrzędowości świetlicowej otworzył Pan
Krzysztof Werłaty Dyrektor Szkoły SP 3 serdecznie
witając przybyłych gości  i wszystkich 
uczestników przeglądu, wskazując jednocześnie na
wyjątkowość obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. 
  Patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz
Miasta Sochaczew.   
  W programie spotkania obejrzeliśmy i
usłyszeliśmy:
Montaż słowny grupy świetlicowej;
Taniec  z flagami uczennic świetlicy z klasy  1 a, 1
c, 2 c i 3 a;
Taniec  żołnierski w wykonaniu grupy tanecznej z
klasy 2 a i 1 c;
 Rozmowę dzieci  z  zaproszonym żołnierzem p.
Tomaszem Bluczakiem;
Reprezentantów  Świetlic  Szkół Podstawowych: nr
1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7;

Werdykt  jury
  Komisja przeglądu wyróżniła wykonawców  za:

- wspaniały potencjał artystyczny  -  SP nr 1
- świetne przygotowanie i pomysłowość
wykonania  - SP nr 2
- wspaniałe wrażenie artystyczne  SP nr 3
- wyjątkowe umuzykalnienie i świetne warunki
głosowe -  SP nr 4
- doskonałą dynamikę i brawurę wykonania  - SP nr
6
- niebywałą oryginalność interpretacji  - SP nr 7.

  Dyplomy i nagrody indywidualne dla laureatów
oraz świetlic wręczyli jurorzy  oraz wicedyrektor
szkoły p. Małgorzata Dobrzyńska.
  Wszyscy biorący udział w uroczystości otrzymali:
kotylion, pamiątkowy button, mini śpiewnik,
komiks  „O niepodległości w Polsce i w
Sochaczewie” podarowany przez p. Naczelnik
Wydziału Kultury, Turystyki  i Promocji Miasta p.
Joannę Niewiadomską-Kocik oraz produkty
sponsorowane przez  firmę BAKOMA i SEBEX. 
  Cała społeczność uczestniczyła w słodkiej uczcie
ze wspaniałym tortem, ozdobionym konturami
Polski w barwach biało-czerwonych
przygotowanym przez kucharza Honoratę Dziedzic
z personelem kuchennym. 
  Uroczystość zorganizowali: kierownik świetlicy
Urszula Karazja wraz z  nauczycielami świetlicy: p.
Beatą Dałkiewicz, Jolantą Fiedukowską, Wiesławą
Mikulską, p. Heleną Pukosz, p. Zofią Wrzesińską, p.
Katarzyną Żurawską.

. .. .
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Finlandia jest położona w północnej części Europy.
Jej stolica to Helsinki. Od zachodu graniczy ze
Szwecją, od północy z Norwegią, a od wschodu z
Rosją. Finlandia ma dostęp do Morza Bałtyckiego.
W kraju tym mieszka około 6 milionów ludzi.

Ciekawostki na temat
Finlandii
1.  Kraj ten nazywany jest Krainą Tysiąca Jezior,
bowiem znajduje się tam 187 888 jezior.
2.  jest więcej reniferów niż mieszkańców.
3.  W czerwcu i lipcu na północy kraju słońce w
ogóle nie zachodzi.
4.  Występują tam zorze polarne.
5.  Mieszka tam aż pięć tysięcy Polaków.
6.  13 X obchodzi się Dzień Porażki czyli święto
złych wiadomości pecha.
7. W Finlandii odbywają się również Mistrzostwa
Świata w Noszeniu Żony.

.

.

8. W Finlandii nie ma ani jednej budki telefonicznej.
9.  Finowie uprawiają inne dziwne sporty, m.in.
polowanie na komary, rzucanie telefonem
komórkowym, piłkę nożną  w błocie, rzucanie
kaloszami.
10. W kraju tym wynaleziono sanki ratownicze,
pulsometr, słonawą lukrecję, system operacyjny
Linux, łyżwy, Angry Birds, SMS-y i saunę.
11.  Finlandia to kraj dwóch milionów saun. Są one
tanie i ogólnodostępne.
12.  Finowie parzą najlepszą kawę na świecie i
bardzo dużo jej piją. Uwielbiają też pić mleko.
13.  Nie warto szaleć tam samochodem, bowiem
mandat za przekroczenie szybkości obliczany jest
na podstawie rocznego dochodu kierowcy.
14.  Finowie kochają tańczyć tango, gorący taniec,
który rozgrzewa ich w mroźne wieczory. Co roku
odbywa się w tym kraju festiwal Tangomarkkinat.
15.  W Finlandii znajduje się region zwany Laponią.
To właśnie tu, w Rovaniemi, mieszka św. Mikołaj.
Jego wioska położona jest ok. 120 metrów od koła
podbiegunowego. Tu święta Bożego Narodzenia
trwają cały rok. Mikołaj przyjmuje gości, odpowiada
na listy, a Rudolf pasie się za domem.

Adres, na który można wysłać listy to:
Santa Claus, Arctic Circle
96 930 Rovaniemi, Finlandia.

.
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Pewnie wszyscy z was uważali , że
najinteligentniejszym ptakiem na świecie jest sowa ,
ale to nie jest prawda najinteligentniejsza jest
sroka.Ptaki te zajmują 8 miejsce w rankingu
zwierząt.Podam wam teraz 3 najważniejsze i
najciekawsze cechy i zachowania które świadczą o ich
inteligencji : po pierwsze wszystkie ptaki nie widzą
szkła dlatego gdy widzą swoje odbicie w lustrze to je
atakują a sroki tego nie robią. Po drugie sroki gdy
zobaczą martwego przedstawiciela gatunku organizują
coś w stylu pogrzebu. Ptaki krążą nad ciałem później
siadają na gałęzi i głośno skrzeczą.Po trzecie sroki
gdy budują gniazda to w swojej okolicy budują ich
więcej po to żeby ludzie którzy zbierają ich jaja po
prostu ich nie kradli.Sroki są padlinożercami czyli
same nie polują . Korzystają one ze zdobyczy innych
drapieżników np co widać na zdjęciu obok walkę
krogulca za sroką.Sroki są znane jako złodzieje to nimi
nie są .Naukowcy zorganizowali konkurs na
inteligencje ptaków w konkursie wzięły
kruki,sroki,sowy,ary,gołębie. Najważniejsza z 11
konkurencji polegała na wpuszczeniu jednego
przedstawiciela gatunku do przeszklonego
pomieszczenia. Ptak o mniejszej inteligencji zaatakuje
swoje odbicie w szybie. W tej konkurencji odpadły ary i
sowy. Później w 10 innych kategoriach został
wyłoniony zwycięzca. Byłą to sroka. Co najciekawsze
srocze pióra gdy odbijają się w słońcu na granatowo
zielono i fioletowo.Sroki są wszystko żerne.Sroki są
bardzo agresywne wobec wróbli sikorek i małych
ptaków.Sroki są wspaniałymi pupilami tylko trudno je
wyhodować i zdobyć.Sroki bardzo szybko się
przywiązują . Pamiętajcie gdy zobaczycie  młode
jakiegokolwiek ptaka niewolno wam go dotykać a
tym bardziej brać do domu.Pamiętajcie to jest
dzikie zwierze i na 100% pilnuje go mama lub tata
chociaż my ich nie widzimy to oni widzą nas i kiedy
zobaczą nas trzymających ich dziecko od razu
ich porzuci.

                       Czy wiesz że?
sroki to najinteligentniejsze ptaki na świecie
są padlinożercami
budują wiele gniazd
zajmują 8 miejsce w rankingu
najinteligentniejszych zwierząt
należ do krukowatych
główny kolor upierzenia sroki to granat 
na świecie istnieją 3 odmiany sroki
sroka jest bardzo płochliwa i łatwo ją oswoić
ponieważ bardzo szybko się przywiązuje do
człowieka

                               Zadania 
Które miejsce zajmują sroki w rankingu
najinteligentniejszych zwierząt?
Odp:...........................................................................
Do jakiej grupy ptaków należą?
Odp:............................................................................
Jakie ptaki były wcześniej uważane za
najinteligentniejsze?
Odp:...........................................................................
Jakie ptaki brały udział w konkursie inteligencji?
Odp:............................................................................
Jak ptaki reagują na szkło ?
Odp:..................................................................................................................................................................

.
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PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE
WEDŁUG VI B

Przepis na ciastka szczęścia

Składniki:
jeden uśmiech 
dwie łzy radości
trzy dobre uczynki
odrobina miłości
garść życzliwości
szczypta zdrowia
1. Do miski wsypać życzliwość oraz dodać łzy
szczęścia.
2. Wszystko wymieszać.
3. Do masy dodać dobre uczynki oraz uśmiech.
4. Rozwałkować ciasto i wyciąć z niego ciastka w
kształcie serca.
5. Wyłożyć je na blachę i posypać miłością.
6. Włożyć do piekarnika na pół godziny.
7. Udekorować zdrowiem.
           Amelia Wardziak kl. VI b
******************************************************

Składniki:
-1/4 ulubionej piosenki
-3/4 marzenia
-1/2 hobby
-3 rogi jednorożca
-45 uśmiechów
-14 łez szczęścia
Przybory:
-wielka miska
-łyżka
-młotek kuchenny
-taca blaszana
Sposób przygotowania:
Ulubioną piosenkę wlać do miski i posypać
marzeniem wymieszać  to łyżką, następnie wlać do
masy hobby. Rogi jednorożca rozbić młotkiem
kuchennym i wsypać je do michy. Uśmiechy i łzy
szczęścia wlać do miski i wymieszać, później wylać
masę na tace blaszaną i włożyć to do piekarnika,
ustawić temperaturę piekarnika na 250 stopni i
odczekać pół godziny. I gotowe SMACZNEGO!

                 Larysa Sargowicka

 ***************************************************

Przybory: jeden uśmiech, masa tortowa, świeczki,
balony oraz inne przyprawy.
Sposób przygotowania:
Uśmiech i dobrą zabawę porządnie wymieszać z
masą tortową. Gotową masę przelewamy do
tortownicy i pieczemy 8 minut w piekarniku. Gotowy
tort ozdabiamy świeczkami i innymi ozdobami.
Przepis na szczęście gotowy.

Joanna Pawelec VI B
**************************************************
Składniki:
·  Cztery kawałki wiary
·  Jedna beczka śmiechu
·  Jedna szklanka przyjaźni
·  Pięć łyżek nadziei
·  Cztery szklanki miłości
·  Dwie szklanki zaufania
·  Trzy łyżki przebaczenia
Przybory:

 łyżka kuchenna
 miska
nóż do krojenia
 mikser
1 beczka
 szklanka
 talerz
sztućce

Sposób przygotowania:
Wymieszaj Miłość, Zaufanie z Wiarą. Dodaj
odrobinę Czułości Przebaczenia. Dopraw do smaku
Przyjaźnią i Nadzieją. Zasyp to wszystko szczerym
Uśmiechem.
Serwuj to wszystko z Miłością, ze szczęśliwym
Uśmiechem na ustach w obfitych porcjach
KAŻDEGO DNIA!!!
                   Robert Marciniak
******************************************************
Składniki:
1 łyżeczka życzliwości
3 uśmiechy
1 kg dobrych słów
¾ szklanki lojalności
1 łyżeczka radości
kropla aromatu przyjaźni
Wszystko wymieszać i piec w przyjaźni. Najlepiej
zjeść z przyjaciółmi.
              Oliwier Szymański
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PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE
WEDŁUG VI B

PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE

Do zrobienia ciasta “Szczęścia” będą nam
potrzebne następujące składniki:
3 łyżki radości
½ kg cukru miłości
4 szklanki mąki przyjaźni
3 jajka empatii
500 ml mleka spokoju
200 g masła odwagi
Cukier puder z dobroci / do dekoracji
Smak (esencja) szczerości
Do odpowiedniego przygotowania ciasta będą nam
potrzebne następujące akcesoria kuchenne:

·  Miska
·  Mikser
·  Forma do ciasta
·  Papier do pieczenia
Sposób przygotowania:

Do miski wsypujemy mąkę przyjaźni, dodajemy pół
kilograma cukru miłości oraz masło z odwagi /w
ilościach podanych jak wyżej /. Potem dodajemy
jajka empatii; wszystko mieszamy. Następnie
wlewamy 500 ml mleka spokoju. Wszystko
miksujemy na najwyższych obrotach ok. 3 min.
Dodajemy esencję szczerości i jeszcze przez
chwilę miksujemy. Gotowe ciasto wlewamy do
formy wyłożonej papierem do pieczenia.  Żeby
ciasto pięknie się upiekło wstawiamy do piekarnika 
rozgrzanego na 220 stopni. na 50 minut. 

Po wyjęciu z piekarnika dekorujemy nasze ciasto
cukrem pudrem dobroci.
I to jest udany przepis na ciasto zwane
Szczęściem 
Ponieważ jest pyszne i zawsze się udaje polecam
szczerze, wszystkim zasmakuje. To “Szczęście”
uzależnia � pozytywnie

Smacznego!!!
               Damian Kowalski

Przepis na szczęśliwą kanapkę
Składniki: Dwa kawałki wyobraźni, 5 dag masła
pełnego radości, po jednym plasterku sera i szynki z
uśmiechu, sałata ze spokoju, szczypta ciepła i miłości
Przybory: Talerz, nóż
Sposób przygotowania: Wziąć dwa kawałki wyobraźni,
posmarować masłem pełnym radości, położyć na nie
szynkę i ser z uśmiechu razem z sałatą ze spokoju.
Następnie złożyć i posypać szczyptą ciepła i miłości.
Smacznego!

             Adam Brodecki

 Opowiadanie
Jacek wyszedł z domu i zobaczył sąsiada, który
wyszedł na spacer. Lecz to nie był zwyczajny spacer!
U boku sąsiada kroczył dumnie, prowadzony na złotej
smyczy, z czerwoną kokardą wpiętą w grzywę, lew!
Na jego ogonie dyndał radośnie srebrny dzwoneczek,
który wygrywał wesołe bożonarodzeniową melodie
„Jingle bells”. Ponieważ śnieg był zmarznięty, lew na
każdej łapie miał długą ciepłą skarpetę we wzory z
reniferami i pączkami.

Julia Sobiech 3b
.

. .
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Co chciałbyś powiedzieć
św. Mikołajowi przed
świętami?

Chciałbym zaprosić św. Mikołaja do mojego miasta.
Pokazałbym mu piękne miejsca i  zabytki np. ruiny
zamku, muzeum Kolei Wąskotorowej oraz dom
Fryderyka Chopina. Porozmawialibyśmy o jego pracy,
czy nie jest mu zimno? Jak Mikołaj zaczął rozdawać
prezenty? Jak szybkie są sanie? Powiedziałbym
Mikołajowi, żeby rozdał prezenty najpierw dzieciom
biednym i nieszczęśliwym. Może miałby jakiś pomysł
aby wszyscy byli szczęśliwi.

Daniel Połeć 3b

Mikołaju, jak to możliwe że w jedną noc możesz
odwiedzić wszystkie dzieci na całym świecie?
Mikołaju, czy istnieją takie magiczne rzeczy które Ty
posiadasz, np. sanie, które mkną po niebie, magiczne
renifery, twoi pomocnicy elfy? Skąd wiesz gdzie
mieszkamy? Skąd wiesz czy jesteśmy grzeczni? Jak
stałeś się Mikołajem?                       Julia Sobiech 3b

Mikołaju, dziękuję Ci że zawsze pamiętasz żeby
dawać mi prezenty. Proszę też, żebyś nigdy nie
zapomniał o biednych dzieciach i bezdomnych
ludziach. Dzięki  Tobie gwiazdka jest niezwykła.

Helena Łaś 3b

Mikołaju, chciałbym pojechać Twoimi saniami, pogłaskać Rudolfa i przywitać

się z reniferami. Chciałbym z Tobą rozdawać prezenty. Chciałbym świata

spędzić z rodziną  i żeby babcia była z nami.

Mateusz Mergner 3b

Dziękuję Ci Mikołaju za wszystko co robisz. Nie za
prezenty tylko że jesteś. Bez Mikołaja nie ma świąt.
Julia Małecka 3b

Cześć św. Mikołaju. Już nie długo święta, czas ubrać
choinkę. Życzę Tobie dużo zdrowia i wiele pracy.
Dzięki temu dzieci będą szczęśliwe. Jestem pewny,
że rozdasz prezenty, najbardziej potrzebującym.
Kuba Kamiński 3b

Drogi Mikołaju chciałbym się z panem spotkać i
dotknąć pana brody. Marzę, żeby mieć z panem
zdjęcie z elfami i zobaczyć renifery.
Błażej Zgółka 3b

Święty Mikołaju, z okazji twoich imienin składam Ci
życzenia: zdrowia, siły i spełnienia marzeń. Dziękuję,
że odwiedziłeś mnie w zeszłym roku.
Jaś Brodowicz 3b

Żeby pomógł Moim rodzicom w pracy, tak żeby mogli
odpocząć i mojemu bratu w nauce, a mi w szkole i w
obowiązkach domowych.  I to tyle, ale chcę życzyć
wszystkim na świecie i Mikołajowi wesołych świat.
 Aleksandra Pyrak 3b

Opowiadanie
Pewnego dnia padał śnieg i wiał silny wiatr. Jacek
musiał kupić chleb na kolację. Wyszedł a domu i … 
nagle wpadł do wielkiej dziury i … niespodziewanie
wylądował w dziwnym świeci. Zobaczył rzeczy,
których nie widział nigdy wcześniej. Nieoczekiwanie
ktoś powiedział do niego: „witaj”! zdziwiony rozejrzał
się, ale nikogo nie zauważył. Popatrzył ponownie i
spostrzegł renifera w czerwonej czapce. Renifer
powiedział , chodź ze mną, a zaprowadzę cię do
fabryki św. Mikołaja. Jacek poszedł za nim i
niespodziewanie… zobaczył św. Mikołaja. Mikołaj
powiedział: Wesołych świąt i nagle Jacek obudził się w
łóżku w poranek wigilijny.  
Michalina Kozłowska 3b.

. .
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PRZYGOTOWANIA
 DO ŚWIĄT 

.

CIASTECZKA ŚWIĄTECZNE
malinowo-kokosowe
SKŁADNIKI:
KRUCHE CIASTECZKA

130 g masła
1/2 szklanki drobnego cukru lub cukru pudru
1 jajko
250 g mąki pszennej
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki cukru wanilinowego

·  1/2 szklanki wiórków kokosowych
ORAZ

cukier puder do posypania
dżem malinowy
okrągła foremka o śr. 6 cm (lub szklanka) +
foremka gwiazdka lub serduszko

PRZYGOTOWANIE
Masło pokroić w kostkę i ocieplić w temp.
pokojowej, z lodówki wyjąć też jajko. Wiórki
kokosowe zmiksować na proszek w młynku do
kawy.
Mąkę wymieszać ze zmielonymi wiórkami
kokosowymi, proszkiem do pieczenia i cukrem
wanilinowym, odłożyć.
W oddzielnej misce ubijać masło z drobnym
cukrem lub cukrem pudrem na puszystą masę
przez ok. 7 minut. Dodać jajko i ubijać jeszcze
przez ok. 3 minuty.
Dodać mieszankę z mąką i wiórkami i dokładnie
zmiksować na jednolitą masę. Wstawić do lodówki
na ok. 1 godzinę.
Ciasto podzielić na 3 części. Podczas pracy z
pierwszą częścią ciasta resztę trzymać w
lodówce. Piekarnik nagrzać do 160 stopni C.

Choinka z papilotek

Papilotki w różnych kolorach (rozmiar możemy
samemu dostosować nieco obcinając brzegi)
prasujemy i składamy 2 razy – na pół, a potem na
ćwiartkę. Przyklejamy do siebie warstwa po warstwie,
tak aby powstała choinka. Ozdabiamy gwiazdkami i
przytwierdzamy sznurek, aby móc powiesić ozdobę na
prawdziwej choince lub w oknie.

 Kula śnieżna

Aby wykonać swoją kulę śnieżną, będziesz
potrzebować: ładny słoik, plastikową figurkę (np.
bałwana) lub mini choinkę, wodoodporny klej, glicerynę
(zagęści wodę i spowolni ruch „śniegu” – kupisz ją w
aptece) oraz biały brokat. Figurkę przyklej do nakrętki
słoika (najlepiej dzień przed). Do słoika wlej wodę
destylowaną (kupisz na każdej stacji benzynowej oraz
w supermarkecie) oraz kilka kropel gliceryny, a na
końcu wsyp brokat – ilość według uznania. Bardzo
mocno zakręć słoik i odwróć do góry dnem. Kula
śnieżna gotowa!

. ..
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NIECODZIENNE
PRZYGODY ANI...

Nazywam się Anna Leśniewska. Mam dziesięć lat, 
dwa miesiące i sześć dni.  Mam młodszego brata,
który ma na imię Piotrek. Mam suczkę Heksę i psa
Gacka. Mieszkam w Sochaczewie.  Jestem
uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3, a dokładniej
klasy VI c.  Mam urodziny 24 września.
Lubię grać w piłkę nożną i koszykówkę. Uwielbiam
bułki maślane . Mój brat jest wkurzający.  Dziś rano
gdy poszłam do toalety posolił mi płatki i
posmarował klamkę od ubikacji masłem. Od
środka! Zaklinowałam się na pół godziny. Gdy już
wreszcie się wydostałam, to mama zablokowała mi
i powiedziała:
- co Ty tak długo robiłaś w tej łazience ?! Utknęłaś
w muszli czy co?
- Nie, zupełnie nie! To Piotrek!
Nie zdążyłam dokończyć bo mama powiedziała:
- Nie zwalaj wszystkiego na brata!
I poszła zawiązać tacie krawat. Pobiegłam do
swojego pokoju, ubrałam się i już złapałam plecak
szkolny, już miałam wychodzić do szkoły gdy nagle
usłyszałam pisk i skamlenie. Wyszłam na dwór i
zobaczyłam Heksę przywiązaną do krzaka róży.
- Piotrek!!! – krzyknęłam i odwiązałam suczkę.
Potem ruszyłam do szkoły.
Musiałam przejść przez ulicę Gagarina i
Sosnowską, panuje tam straszny ruch więc chyba z
15 minut stałam przy przejściu dla pieszych nim
jakiś samochód mnie przepuścił. Gdy dotarłam pod
szkołę to już było po dzwonku. Weszłam do szatni,
powiesiłam kurtkę i włożyłam buty do worka.
Dotarłam pod salę, w której mamy lekcję i
zapukałam.
 
- Proszę – odpowiedziała pani Miska, nasza
nauczycielka od matematyki.
Otworzyłam drzwi, stanęłam na środku klasy i
powiedziałam:
- Przepraszam za spóźnienie.

- To tylko cztery minuty – powiedział Patryś, mój
kolega, który myśli i mówi tylko o budyniu
bananowym.
- Dobrze siadaj i otwórz podręcznik na stronie
piątej –mruknęła od niechcenia pani Miska i
założyła swoje wielkie okulary.
Lekcja ciągnęła się w nieskończoność, nie
zrozumiałam z niej ani słowa. Pani tłumaczyła a ja
spałam i nie mogłam się obudzić.
  Następna lekcja to polski. Było dyktando o żabie i
żyrafie. Na tej lekcji wszystko było jak guma do
żucia, ciągnęło się w nieskończoność.
Gdy minęły wszystkie lekcje wróciłam do domu.
- Obiad! – Zawołała mama z kuchni.
Piotrek przybiegł pierwszy, za nim tata, później
Gacek i Heksa a na samym końcu pochodu ja. Gdy
usiedliśmy do stołu Piotrek zaczął opowiadać co by
chciał dostać na święta, a tata co było dzisiaj w
pracy.
Po obiedzie poszłam do ogrodu pobawić się z
Heksą. Rzucałam jej patyk, gryzaki i ulubiony
sznurek przez godzinę. Nadeszła kolacja i czas
kąpieli. Mogłam wreszcie pójść spać…Śnił mi się
tygrys znoszący złote jajka i latający rekin…

CIEKAWOSTKI ANI:

Skąd się bierze tęcza?
Mimo, że światło słoneczne wygląda na białe,
składa się ono z wielu różnych kolorów. Podczas
mżawki słońce świeci czasami przez małe kropelki
wody znajdujące się w powietrzu. Kiedy tak się
dzieje, woda rozszczepia światło na wszystkie jego
kolory. Pojawiają się one zawsze w tej samej
kolejności i wtedy na niebie powstaje piękna tęcza. 

Czy koty widzą kolory?
Tak, ale nie wszystkie, które możesz zobaczyć ty!
Koty nie potrzebują widzieć jasnych kolorów,
większość z nich jest najbardziej zajęta nocą, polując
na zewnątrz na jedzenie.
Skąd w gazowanych napojach bąbelki?
Bąbelki w napojach gazowanych zrobione są z
dwutlenku węgla. Gaz jest wciskany do butelki, tak
mocno, że znika w napoju. Kiedy butelka zostaje
otwarta, bąbelki mają więcej miejsca i zaczynają
musować w powietrzu. 
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CO NAJBARDZIEJ LUBIMY W
ŚWIĘTA?

Przed świętami zapytaliśmy naszych uczniów i
nauczycieli co najbardziej lubią w święta? Oraz jaki
prezent świąteczny ucieszył ich najbardziej.
W czasie świąt Bożego Narodzenia najbardziej lubię
spotkanie z najbliższymi, którym towarzyszy bardzo
miła atmosfera oraz brak pośpiechu. Lubię pusty talerz
na wigilijnym stole przeznaczony dla tych, którzy z
nami usiąść już nie mogą ale na zawsze obecni są w
naszych sercach, myślach i wspomnieniach. Cudowne
też są beztroskie uśmiechy dzieci  wywołane magią
Świąt.
Pani Małgorzata Grzymkowska
Najbardziej lubię bożonarodzeniowe spotkania z
bliskimi.
Najpiękniejszy prezent świąteczny to obraz
przedstawiający skrzypka, jest ze mną do dziś.
Pani Magda Podkańska
Uwielbiam chodzić w święta na Pasterkę.
Najpiękniejszy prezent to piękne kolczyki.
Pani Anna Zaremba
Najbardziej lubię spotkania rodzinne przy wigilijnej
wieczerzy.
Cudownym prezentem były mojego narodziny syna
Macieja
Pani Aldona Kłos- Gosik
Najbardziej lubię spotkania rodzinne i potrawy wigilijne:
pierogi, barszcz, uszka.
Najfajniejsze prezenty, które znalazłam pod choinką to
telefon i kot.
Łucja Wawer, kl 5 d
Najbardziej w Święta lubię rodzinne spotkana przy
stole.
Najlepszy prezent świąteczny to mój ukochany
prezent.
Weronika Adamkiewicz, kl. 5 d
Przebywanie z rodziną to najpiękniejszy element
Świąt.
Najpiękniejszy prezent jaki dostałam to telefon.
Agata Staniaszek, 6 a
Najbardziej w Święta lubię prezenty . Najfajniejszy
prezent to narodziny mojej córki Martyny
Magia Świąt jest cudowna. Ozdabianie choinki i jej
zapach, prezenty i najlepsze pierogi mojej babci.
Najlepszy prezent to pies o imieniu Pusia. Bardzo ją
kocham
Zuzia Starzec, 6b

Najbardziej lubię klimat  świąt,  śnieg za oknem oraz
spotkania z całą rodziną.
Mój najlepszy prezent to lot do Anglii.
Jakub Rokicki, kl. 6 c
Najbardziej w Święta Bożego Narodzenia lubię
spotkania z rodziną bo z dużą jej częścią nie mam
kontaktu na co dzień.
Najlepszy świąteczny prezent jaki otrzymałem to
konsola PS 4.
Oliwier Ślusar, kl. 6 c
Najbardziej lubię w Świętach, że jesteśmy wszyscy
razem i dzielimy się opłatkiem wigilijnym.
Nie umiem wybrać jednego ulubionego prezentu,
Gwiazdka zawsze przynosi mi to o czym marzę i
nigdy mnie nie zawiodła.
Ala Figut, kl. I b
Najbardziej lubię prezenty świąteczne.
Głośnik z mikrofonem to najlepszy mój prezent
Oliwia Redes , 2a
Kocham rozpakowywanie prezentów.
Smartwatch, który dostałam w zeszłym roku był
najfajniejszy
Lena Borowicz 2 c
Lubię najbardziej świąteczne ciasta.
Świetnym prezentem był fotel gamingowy.
Dominik Wojciechowski, kl. 6 a
Uwielbiam śnieg, prezenty, bycie razem z rodziną.
Najfajniejszym prezentem był telefon.
Najbardziej w Święta lubię atmosferę i rodzinne
spotkania.
Najbardziej lubię prezenty związane z piłką nożną,
akcesoria i gadżety.
Maciej Woźniak, kl. 5 d
W Bożym narodzeniu najbardziej lubię atmosferę
uroczystą i to że mogę spotkać się z rodziną nawet z
zagranicy.
Najpiękniejszy prezent to lot do Francji i bilet do
Disneylandu.
Najbardziej w Święta lubię ciasto swojej babci i pierogi
dziadka.
Najlepszy  prezent który dostałem to dron JRC H 36
Dominik Dobosiewicz, kl. 6 a
Najbardziej w Święta lubię to , że całą rodzina zbiera
się przy wigilijnym stole. Najfajniejszy prezent to
zestaw klocków lego.
Weronika Zawadzka, 4 c
Rodzinna atmosfera i zapach mandarynek , to  co w
Świętach lubię najbardziej. Najwspanialszy prezent do
bilet do USA.
Pani Dominika Walter- Zawadzka ( mama Weroniki) 
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       SPORT

.

Piłka Nożna
Dnia 10 grudnia odbył się mikołajkowy turniej piłki
nożnej chłopców. Nasi reprezentanci zajęli 5 miejsce.
Tak wyglądała klasyfikacja :
1. S.P.4
2. S.P.7
3. S.P.2
4. S.P. Teresin
5  s.p.3
6  S.P.4 drugi skład 

Rugby
Reprezentacja S.P.3 uczestniczyła w ogólnopolskim
turnieju rugby tag w Warszawie zajęli tam 9 miejsce 
placówkę reprezentowali :
Pęsiek Tomasz (c)
Majorek Aleksander
Zwierzchowski Kacper
Tylkowski Przemysław
Krzyżaniak Julia
Florczak Dominik
Włodarczyk Wiktoria
Ceremański Jakub 

.

Z
Badminiton
Dnia 10. grudnia w naszej szkole odbył się Turniej
Badminitona. Wzięły w nim udział trzy szkoły : S.P.3 ,
S.P.4 i S.P.7. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt
zajęła nasza szkoła. Reprezentowały ją uczennice
klasy V d Łucja Wawer i Aleksandra Tempczyk.
Chłopcy zajęli drugie miejsce. Szkołę reprezentowali
Oskar Edward i Kamil Jażdżyk są to również
uczniowie klasy V d. klasyfikacja wygląda następująco
:
Dziewczęta

1. S.P.3
2..S.P.4
3. S.P.7

Chłopcy

1. S.P.4
2. S.P.3
3. S.P.7

REDAKCJA:
Katarzyna Figut, Marzena Stasiak- opiekunowie
Dziennikarze:
Hania Fiołek, Amelia Wardziak, Maks Andrzejczak,
Bartosz Ciura, Maja Martinek, Amelia Mazur,
Kamila Wróbel, Aleksandra Tymorek, Staś Pisarek,
Dawid Hetmanowski.
Nauczyciele:
Małgorzata Grzymkowska, Agnieszka Matusiak,
Urszula Karazja, Anna Chmielewska- Wardziak,
Zofia Szydełko.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława
Krzywoustego
Ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
96-500 Sochaczew 

. .
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