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  Rozstrzygnięcie Konkursu Młodych Dziennikarzy         

6 czerwca odbył się w naszej
szkole Bal Szóstych Klas.

TRÓJWIEŚCI SĄ
NAJLEPSZE!

Z wielka radością informujemy, iż nasza
gazetka "Trójwieści", zdobyła I miejsce i
Nagrodę Burmistrza Sochaczewa w XIX
Konkursie Młodych Dziennikarzy
organizowanym przez Tygodnik "Ziemia
Sochaczewska". Sukces jest podwójny,
ponieważ Laureatką Kolorowego Ołówka
została Partycja Stępień.

Po wielu próbach w szkolnej sali gimnastycznej uczniowie
ubrani w galowe stroje zatańczyli poloneza przy swoich
najbliższych w ten ważny dla nich dzień. Po oficjalnej,
uroczystej części przyszedł czas na przyjemności. Zjedliśmy
pizzę i lody, a potem zaczęła się zabawa na całego. Podczas
dyskoteki DJ bawił nas świetną, taneczną muzyką. Nogi same
rwały się do tańca. Wszyscy uczniowie bawili się świetnie. O
21:00 ze smutkiem i niedosytem wróciliśmy do domów...ale
fantastyczne wspomnienia pozostaną w naszych sercach na
zawsze. 

. .
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   ZUCHOWE WIEŚCI
Warsztaty pomocy przedmedycznej
                                 foto. Dzień Dziecka- Caritas

.

W miesiącu maju i czerwcu uczniowie klasy II b ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie, jako
członkowie szkolnego koło ratownictwa
przedmedycznego oraz zuchy, wykazali się niebywałą
aktywnością społeczną. Swoje zdobyte umiejętności
podczas szkoleń na terenie szkoły prezentują podczas
różnorodnych imprez ogólnospołecznych na terenie
naszego miasta, gminy Sochaczew, a także gmin
ościennych np. Iłów. Wszyscy Ci uczniowie już w
klasie pierwszej zdobyli certyfikaty Małych
Ratowników. Przyjmując zaproszenia różnych
instytucji przeprowadzenia prezentacji i warsztatów na
żywo, utrwalają swoją zdobytą wiedzę i umiejętności w
tym zakresie. Zaprezentowali się jako fachowa kadra
ratownictwa
foto.Półfinał Konkursu "Ratujemy i Uczymy Ratować"

.

.

przedmedycznego podczas takich imprez jak:
MOTOSERCE – 26 kwietnia, Memoriał Sylwestra
Rożdżestwińskiego w Iłowie - 22 maja, Parafialny
Dzień Dziecka w kościele św. Wawrzyńca
organizowany przez Caritas - 30 maja, festyn z okazji
dnia Dziecka organizowany przez Zespół Szkół w
Erminowie - 05 czerwca, XXII Europejskie Biegi
Młodych Olimpijczyków BIELICE 2014 r. – 07
czerwca, Dni Sochaczewa – 14 czerwca.
Tylko w tym krótkim czasie, ci dzielni mali ratownicy
zaprezentowali się podczas sześciu imprez
ogólnospo-łecznych.Mają jeszcze zaproszenie przez
posła na Sejm RP p. Macieja Małeckiego na Turniej
Dzikich 

Dzikich Drużyn do Chodakowa, który odbędzie się 27
czerwca w niedzielę. Dzielni ratownicy zdobywali swe
umiejętności ratownicze od instruktora WOŚP
Krystyna Stańkowskiej i pod jej opieką przekazywali je
społeczności lokalnej. Ci sami ratownicy dnia 16
kwietnia brali udział w półfinałach III Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu WOŚP „Ratujemy i
Uczymy Ratować” w War-szwie. Zapraszamy do
obejrzenia reportażu zdjęciowego na www.
sp3sochaczew.pl.
foto. MOTOSERCE Muzeum Kolejki Wąskotorowej

.

..

.
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Spotkanie ze stewardess
ą
  W ramach realizacji projektu  „Z książką za pan brat”
dnia 13.05 uczniowie klas pierwszych (Ia, Ib, Ic) gościli
stewardessę, panią Annę Jeznach-Furman, która
przeczytała dzieciom książę Adama Bahdaja pt. „Pilot i
ja”. Bohaterem opowiadania jest Waluś, który marzy o
podróży samolotem do Olsztyna. Dzięki pięknym
rysunkom i wąsatemu pilotowi jego marzenie się
spełnia. W jaki sposób? Można dowiedzieć się
czytając książkę. Pani Anna już od pierwszej chwili
oczarowała dzieci zyskując ich sympatię i poważanie.
Wszyscy z uwagą słuchali czytanego tekstu oraz
krótkiej opowieści o pracy stewardessy. Później dzieci
zadawały wiele pytań, na które nasz gość cierpliwie
odpowiadał. O wrażeniu jakie zrobiła pani Anna
Jeznach-Furman świadczy fakt, iż większość
dziewczynek postanowiła zostać stewardessami, zaś
chłopcy pilotami. To było bardzo miłe  i pouczające
spotkanie.

Konkurs „Moja ulubiona
pora roku”
Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział
w I Miejskim Konkursie Plastycznym pod hasłem 
„Moja ulubiona pora roku” organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 2. Dzieci z dużym
zaangażowaniem pracowały na lekcjach plastyki pod
okiem swoich wychowawczyń. Efektem ich wysiłków
były piękne prace plastyczne przedstawiające różne
pory roku. Spośród zgłoszonych prac nagrodzeni
zostali: Mateusz Martinek z klasy Ia oraz Maksymilian
Andrzejczak z klasy Ib. Natomiast wyróżnienia
otrzymali: Miłosz Pruski z klasy Ia oraz Amelia
Wardziak z klasy Ib. Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów

Osiągnięcia uczniów
szkoły
w konkursach na
różnych szczeblach

1.Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska „ Azorek”
  I m-ce szkoły – nagroda główna- wycieczka do ZOO
2.Szkolny konkurs literacki „ Strofy znad Bzury”
  kat. wiersz
  I m-ce  Maciej Gosik  kl. Vc
  II m-ce  Agata Nowakowska  kl. Vd
 III m-ce  Julia Rogulska  kl. VI

  kat. album
 I m-ce  Karolina Dudek  kl. IVb
 II m-ce  Jakub Brokon  kl. IVa
 III m-ce  Bartek Myczka  kl. IVa
   
 kat. prezentacje multimedialne
 I m-ce  Alicja Majorek, Weronka Karwaszewska  kl.
IVb
  kat. opowiadanie
  I m-ce  Marta Strzelczyk  kl. VIa

3. Kuratoryjny konkurs polonistyczny- I etap szkolny
  do etapu rejonowego zakwalifikowali się:   
  Julia Gontarz  kl. VIa
  Patrycja Stępień  kl. VIa
  Natalia Stępień  kl. Vc
  Julia Pączek  kl. VIc

4. Kuratoryjny konkurs matematyczny- I etap szkolny
  do etapu rejonowego zakwalifikowali się:   
  Zuzanna Żakowska  kl. VIc
  Patrycja Stępień  kl. VIa
  Antoni Gomza  kl. VIb
  Jakub Jasiewicz  kl. VId
  Kinga Górecka  kl. VIe

5. I powiatowy konkurs ortograficzny „ Ortoludek”
  I m-ce  Patrycja Stępień  kl. VIa
wyróżnienie  Marta Strzelczyk  kl. VIa
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13. Międzyświetlicowy konkurs plastyczny na
najładniejszą  i najciekawszą ozdobę choinkową
  nagrodzeni:
  Weronika Kitlińska  kl. IIc
  Aleksandra Pietryka  kl. IIIe
14. Szkolny konkurs kolęd
  kat. kl. I- III
  I m-ce  Michalina Gosik  kl. IIc
  Oliwia Gozdek  kl. IIc
  II m-ce  Maja Cieślak
  III m-ce Julia Skomiał
  wyróżnienia
  Katarzyna Kołodziej  kl. IIb
  Kacper Biernacki  kl. IIc
  Kinga Paradowska  kl. IId
  Weronika Wojciechowska  kl. IId
  Antonina Gersz  kl. IId
  kat. kl. IV- VI
  II m-ce  Mikołaj Rymarz  kl. Ve
  Amelia Durzyńska  kl. IVa
  III m-ce  Aleksandra Żakowska i Daria Sobczak  kl.
VIc
  wyróżnienia
Martyna Pawłowska  kl. VIe
Wiktoria Gałecka i Kaja Skrońska  kl. IVd
  Marta Strzelczyk  kl. VIa
  Agata Nowakowska  kl. Vd
  Amelia Skrzypczyńska  kl. Vd
  Paulina Babulewicz  kl. Ve
  Marta Błaszczyk  kl. IVc
15. Powiatowy konkurs plastyczny „ Bezpieczeństwo
dziecka w miejscu zamieszkania i szkole”- 
  kalendarz bezpieczeństwa
  prace nagrodzone
  Olga Siepka  kl. IIa
  Oliwia Siepka  kl. IIa
  Daria Jaworska  kl. VIa
16. Powiatowy konkurs zbiórki makulatury
  I m-ce  Mateusz Martinek  kl. Ia
  wyróżnienia
  Maria Dybiec  kl. IIIa
  Jakub Fabisiak  kl. IIIa
  Krystyna Szwarc  kl. IVb  
  Konrad Biedugnis  kl. Vd
  Jerzy Łuszczyk  kl. Vd
  Sebastian Misiak  kl. VIa
  Aleksandra Sanecka  kl. VIc
  Emilia Dylik  kl. VId
  I m-ce  nagroda główna dla kl. I a

6. Powiatowy konkurs plastyczny „ O rany Julek”-
ilustracja  do wybranego wiersza J. Tuwima
 wyróżnienia
  Oliwier i Gracjan  Szczerbik  kl. IIIa
7. I Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej
  II-ce  Karolina Jędrzejewska  kl. IIIa
8. Powiatowy konkurs recytatorski wierszy J. Tuwima 
  „ Jeden najpiękniejszy wiersz”
  kat.  kl. I - III
  I – m- ce  Karolina Staniec  kl. IIa
  kat.  kl. IV- 
  I – m- ce  Julia Gontarz  kl. VIa
9. VIII Powiatowe Dni Retoryki
  kat. kl. I – III
  wyróżnienie  Amelia Wszoła  kl. IIIa kat. kl. IV – VI
  poezja  Julia Gontarz  kl. VIa
  przemówienie  Marta Strzelczyk  kl. VIa
10. III edycja miejskiego konkursu piosenki angielskiej 
  „ Let,s sing in English  I m – ce  Martyna Wróbel  kl.
VIe  II m -ce  zespół uczniów z kl. IIIa:
  Aleksandra Kras – Bolimowska
  Maria Dybiec
  Wiktoria Sobolik
  Karolina Jędrzejewska
  Andżelika Szymańska 
11. Powiatowy konkurs plastyczny 
  „ Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”
wyróżnienie  Bartosz Cichy  kl. IIIa
wyróżnienie  Marta Kitlińska kl. IIIa
12. Powiatowe Amatorskie Świąteczne Zawody 
Pływackie
  kat. kl. I - III
  dystans 100m.  II m-ce Wiktoria Sobolik  kl. IIIa
  dystans 50 m.  I m-ce  Wiktoria Sobolik  kl. IIIa
II m-ce  Ada Tondera  kl. IIIe  III m-ce Bartosz Kryś  kl.
IIb   
kat. kl. IV – VI
dziewczęta  II m-ce Patrycja Syska  kl. VIe
chłopcy  I m-ce  Sebastian Misiak  kl. VIa  III m-ce
Paweł Marciniak  kl. Vd
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25. Powiatowy konkurs „ Tę książkę warto
przeczytać”wyróżnienie Aleksandra Rymarz kl. Ve
26. VIII edycja konkursu przyrodniczo-
matematycznego 
dla uczniów kl. V pt.: „ Wędruję po Polsce z mapą
”indywidualnie 
wyróżnienieAleksandra Rymarz kl. Ve
zespołowo II miejsce
27. Szkolny etap konkursu matematycznego dla
uczniów kl. VI „ Potyczki matematyczne”do etapu
miejsko- gminnego zakwalifikowali się: Patrycja
Stępień kl. VIa
Jakub Ząbczyński kl. VIa
Bartek Biernacki kl. VId
Zuzanna Żakowska kl. VIc
28. XII Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego 
w pływaniu II m-ce sztafeta :A. Tondera, W.
Sobolik, A. Zaczkowski, B. KryśIII m-ce sztafeta:A.
Badowska, A. Ciba, D. Gensler, B. Lazzari wyścig
finałowy dziewcząt z kl. I- III II m-ceAdrianna
Tondera kl. IIIe
V m-ce Wiktoria Sobolik kl. IIIa
I m-ce Agata Badowska kl. IIId
wyścig finałowy chłopców z kl. I- III II m-ce Adam
Zaczkowski kl. IIIa
VI m-ce Bartosz Kryś kl. IIb
29. II powiatowy konkurs piosenki polskiej „ Do Re
Mi”kat. soliści z kl. I- III I m-ce Karolina
Jędrzejewska kl. IIIa
30. Konkurs plastyczny pod patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty „ Zapusty-
staropolski karnawał” III m-ce Igor Dragan, Cezary
Sokołowski, Norbert Prengowski- uczniowie kl. IIc
wyróżnienie Stanisław Wardziak kl. IIc
31. XI miejski konkurs matematyczny dla uczniów
kl. III 
„ Mistrz Matematyki” II m-ce Piotr Wolski kl. IIId
III m-ce zespołu uczniów SP3 szkołę
reprezentowali: Piotr Wolski kl. IId, Aleksandra
Kras-Bolimowska kl. IIIa, Aleksandra Milczarek kl.
IIId, Wiktoria Sobolik kl. IIIa, Jakub Zatorski kl. IIIb,
Anna Czubla kl. IIIa, Bartosz Cichy kl. IIIa, Damian
Rogowski kl. IIIa
32. XXXIV miejsko- gminny konkurs recytatorski
kat. kl. I- III wyróżnienie Amelia Wszoła kl. IIIa
kat. kl. IV- VI
wyróżnienie Maciej Gosik kl. Vc
33. Miejsko- gminny konkurs matematyczny dla
uczniów kl. V „ Potyczki matematyczne” III m- ce
zespołu uczniów SP3

17. Przedmiotowy kuratoryjny konkurs z j. polskiego
  laureatka  Patrycja Stępień  kl. VIa
18. Przedmiotowy kuratoryjny konkurs z matematyki
  finalistka  Patrycja Stępień  kl. VIa
19. VIII edycja międzynarodowego konkursu
informatycznego  „ Bóbr”
  III m-ce  Piotr Wolski  kl. IIId
20. Parafialny konkurs kolęd „ Zaśpiewajmy Jezusowi”
  kat. kl. I- III
 II m-ce  Karolina Jędrzejewska  kl. IIIa
  kat. kl. IV- VI
 II m-ce zespół „ Trójka z trójki”  w składzie:
  Aleksandra Żakowska  kl. VIc
  Zuzanna Żakowska  kl. VIc
  Daria Sobczyk  kl. VIc
 III m-ce Aleksandra Sobieraj  kl. Va
 wyróżnienie  Oliwia Gozdek  kl. IIc
21. Szkolny konkurs matematyczno- przyrodniczy
  nagrodzeni
  Aleksandra Matusiak  kl. Va
  Izabela Kasprzycka  kl. Vb
  Natalia Stępień  kl. Vc
  Maciej Gosik  kl. Vc
  Aleksandra Rymarz  kl. Ve

22. Miejski konkurs „ Bezpieczna droga do szkoły”
  wyróżnieni
  Maciej Gosik  kl. Vc
  Franciszek Bednarczyk  kl. VIa
  Mikołaj Wadecki  kl. Vc
  Ada Sobczyk  kl. Vd
  Julia Wawer  kl. VId   
23. Szkolny etap konkursu „ 3 x Happy”
  najlepsze wyniki uzyskali:
  Oliwier Domański  kl. IVa
  Patrycja Pastuszko  kl. Va 
  Franciszek Bednarczyk  kl. VIa   
24. Powiatowy konkurs „ Bezpieczna droga do szkoły”
  kat. dziewczęta
  I m-ce Ada Sobczyk  kl. Vd
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41. Ogólnopolski test języka angielskiego
„Zuch”organizowany przez Centrum Edukacji
Szkolnej laureaci Bartosz Pliszka kl. IIb
Iza Szymańska kl. IIb
Bartek Kryś kl. IIb
Kasia Buczyńska kl. IIb
42. Powiatowy konkurs matematyczny 
„ Potyczki Matematyczne”III m-ce SP3
skład zespołu: Patrycja Stępień kl. VIa, Zuzanna
Żakowska kl. VIc, Jakub Ząbczyński kl. VIa, Bartosz
Biernacki kl. VId
43. Miejsko- gminny konkurs ortograficzny dla
uczniów kl. III „ Małe Dyktando”I m-ce zespołowo
dla SP 3
indywidualnie
I m-ce- złoty medal Aleksandra Kras- Bolimowska
kl. IIIa
Andżelika Szymańska kl. IIIa
II m-ce- srebrny medal Karolina Sanecka kl. IIId
Maria Dybiec kl. IIIa
44. Powiatowy konkurs wiedzy o Janie Pawle II II
m-ce zespołu uczniów SP3
skład zespołu:Julia Zubko kl. VIb
Jan Wierzbicki kl. VIa
Zuzanna Żakowska kl. VIc
45. I edycja miejskiego konkursu plastycznego dla
uczniów kl. I „ Moja ulubiona pora roku”nagroda
Maksymilian Andrzejczak kl. Ib
Mateusz Martinek kl. Ia
wyróżnienieMiłosz Pruski kl. Ia
Amelia Wardziak kl. Ib
46. Międzypowiatowy Finał Mini Piłki Nożnej
Dziewcząt w kategorii szkół podstawowychIII m-ce
drużyny dziewcząt SP3

47. Miejski konkurs plastyczny „ Mój ulubiony
bohater” dla uczniów klas I- III
wyróżniweniaMaja Cieślak kl. IIIa
Marta Sylwestrzak kl. IIId Michalina Gosik kl. IIc

48. Międzynarodowy konkurs matematyczny 
„ Kangur 2014”klasy młodsze
wyróżnienia
Weronika Wojciechowska kl. IId
Maks Ziemiańczyk kl. IIb
klasy starsze laureatka Patrycja Stępień kl. VIa
wyróżnienia Natalia Stępień kl. Vc
MartaStrzelczyk kl. VIa
Zuzanna Żakowska kl. VIc

34. Miejski Turniej Gier i Zabaw Sportowych dla
uczniów kl. I- IIIII m-ce uczniów SP3
35. „ Tradycje i obrzędy świąteczne”- miejski
konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę
wielkanocnąkat. kl. I- III
I m-ce Nagroda Burmistrza Miasta Sochaczew Maja
Cieślak kl. IIIa
nagrody Oliwia Siepka kl. II a Hubert Safulak kl. IIa
kat. kl. IV- VI
Główna Nagroda Dyrektora Miejskiego Ośrodka
KulturyMarta Kitlińska kl. IVa
Nagroda Wójta Gminy Sochaczew za II m-ceMaja
Stachurzewska kl. IVb
36. II powiatowy konkurs języka angielskiego
„ Macmillan Primary School Tournament” kat. kl. I-
III wyróżnienia Aleksandra Kras- Bolimowska kl. IIIa
Maria Dybiec kl. IIIa
kat. kl. IV- VI
I m-ce Patrycja Stępień kl. VIa
37. Miejski konkurs fotograficzny „ Moja szkoła w
czterech porach roku”II m-ce Marta Kitlińska kl. IVa
38. Ogólnopolski konkurs plastyczny- Rysunek
2014
„ Owocowa martwa natura”rysunek  kl. IV- VI
III m-ce Andżelika Koźlicka kl. Vc
super rysunek  kl. I- III
nagroda Stanisław Wardziak kl. IIckl. IV- VI
nagroda Patrycja Stępień kl. VIa
39. Szkolny konkurs na wiersz lub modlitwę
poświęconą
Janowi Pawłowi IIuczniowie nagrodzeni:Amelia
Kujawa kl. IId
Michalina Gosik kl. IIc
Maksymilian Kocon kl. IIb Filip Lewicki kl. IVb
Dorota Orlińska kl. VIe
Bartłomiej Myczka kl. IVa
Maciej Gosik kl. Vc
40. X edycja konkursu matematycznego 
„ Mistrz zadań tekstowych” – Izabelin
wyróżnieniaNatalia Stępień kl.VIa
Zuzanna Żakowska kl. VIc
Patrycja Stępień kl. VIa
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Uczniowie klasy IIb i IIc w gospodarstwie
agroturystycznym w Pomiechówku

Uczniowie klas młodszych brali udział w plastycznym
konkursie na szczeblu wojewódzkimpod patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty „Zapusty -
staropolski karnawał”. Uczniowie naszej szkoły zdobyli
tu wysoki osiągnięcia:
III m-ce Igor Dragan, Cezary Sokołowski, Norbert
Prengowski – uczniowie klasy II c.
wyróżnienie Stanisław Wardziak kl. IIc
Konkurs zorganizowany był przez Dom Kultury w
Pomiechówku. W nagrodę, oprócz dyplomów i nagród
książkowych, uczniowie klasy II c, wraz z całą klasą
zostali zaproszeni na zajęcia edukacyjno-rozrywkowe
do gospodarstwa agroturystycznego w Pomiechówku.
Nagroda przewidziana była dla pięćdziesięciu osób,
dlatego też razem z nimi pojechali uczniowie klasy II b,
którzy też wzięli aktywny udział w tym konkursie.
Zajęcia podzielone były na grupy tematyczne z
zakresu: teatr, gospodarstwo rolne, zwierzęta
hodowlane, sztuka ludowa, dawne gospodarstwo
domowe, gry i zabawy ruchowe na świeżym
powietrzu. Wszyscy uczniowie podzieleni na małe
grupy bardzo chętnie i aktywnie, z wypiekami na
twarzy brali udział we wszystkich zajęciach. Mieli
okazję poznać na żywo, w praktycznym działaniu
stare narzędzia np. sierp, urządzenia używane w
gospodarstwie domowym np. nosidła do wiader z
wodą, studnia, tara do prania, wyżymaczka,
urządzenie do robienia masła …. itd.
Bardzo chętnie pracowali na polu, poznając dawne
prace polowe z użyciem starodawnych narzędzi – orali
ziemię samodzielnie ciągnąc pług, wysiewali nasiona
zbóż. Dużym zainteresowaniem cieszyła się hodowla
zwierząt. Samodzielnie karmiły kury, kaczki, gęsi,
indyki, perliczki. Chętnie głaskały ptaki domowe. Dużą
frajdą było karmienie owiec i głaskanie jagniąt.
Najbardziej jednak oblegana była bardzo duża klatka z
królikami i wiewiórkami. Dzieciaki bacznie
obserwowały budki lęgowe, w których mieszkały małe
wiewióreczki. Samodzielnie robiły masło, piły
maślankę, bawiły się piaskownicy, grały w piłkę i brały
udział w zabawach integracyjnych z chusta i piłkami.
Wycieczka dostarczyła dzieciom dużo miłych wrażeń,
które zapamiętają na długi czas. Autor reportażu:
Krystyna Stańkowska .

49. Miejski konkurs języka angielskiego dla
uczniów kl. II i III „ Young Masters of English” III m-
ce zespołu SP3 w składzie: 
Maria Dybiec kl. IIIa Aleksandra Kras- Bolimowska kl.
IIIa
WiktoriaSobolik kl. IIIa
Igor Dragan kl. IIc
OliwiaKrajewska kl. IIa
III m-ce indywidualnie Aleksandra Kras- Bolimowska
kl. IIIa
50. Miejski konkurs plastyczny „ Sport, rodzina i ja
”
III m-ce Zuzanna Żakowska kl. VIc
51. III edycja miejskiego konkursu j. angielskiego
dla uczniów kl. IV- VI
I m-ce Sara Kopka kl. VIb
wyróżnieniaJulia Gontarz kl. VIa Zuzanna
Kuczyńska kl. VIb
52. III edycja powiatowego konkursu plastycznego 
„ Poezja ks. Jana Twardowskiego w obrazach”II m
Kamila Zarębska kl. IIb
II m Natalia Szewczyk kl. VIa
53. XIV edycja ogólnopolskiego konkursu „ Tomik
Literacki Młodych Autorów o tematyce
przyrodniczej”
nagroda I edytorsko- literacka i wyróżnienie
literackieZuzanna Żakowska kl. VIc
wyróżnieniaBartłomiej Myczka kl. IVa
Maksymilian Kocon kl. IIb
Maciej Gosik kl. Vc
Aleksandra Żakowska kl. VIc
Zaprezentowane osiągnięcia laureatów konkursów
zdobyte były na poziomach miejskim, powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim.

Gratulujemy wszystkim
laureatom konkursów.
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             NASZE
          WYWIADY 

Czy miło spędziłeś sześć lat szkoły podstawowej?
Wiktoria Żakowska kl. VI.B.- Właściwie spędziłam w
podstawówce siedem lat, razem z zerówką. Było
nawet znośnie, ale czasami zdarzały się drobne
sprzeczki. Jednak było minęło.
Który rok szkolny był dla Ciebie najfajniejszy?
Julia Zubko kl. VI.B.- Wydajemy się, że była to klasa
szósta, ponieważ wtedy zdałam sobie sprawę, że to
ostatni rok z moją klasą. Na pewno będę tęsknić za
rówieśnikami w gimnazjum.
Co będziesz wspominać w gimnazjum?
Julia Roguska kl. VI.B.- W gimnazjum będę
wspominała najlepsze chwile z moimi kolegami. Będę
tęsknić za szkołą, za klasą, zabawnymi imprezami i
śmiesznymi wybrykami.
Jaki przedmiot twoim zdaniem był najfajniejszy?
Emilia Madej kl. VI.B.- Była to na pewno plastyka.
Ciekawe, kreatywne prace i zabawy były na każdej
lekcji. Zawsze miło spędzało się czas na lekcji z
koleżankami.
Który nauczyciel najbardziej zachęcił Cię do nauki?
Emilia Madej kl. VI.B.- Najbardziej do nauki zachęciła
mnie Pani Wrzesińska, ponieważ uświadomiła nam,
jak bardzo nauka przydaje się w znalezieniu dobrej
pracy. Myślę, że trudno będzie nam się rozstać z nią i
jej mądrymi radami.

Czy nie żal będzie Ci opuszczać murów szkoły, w
których spędziłeś tyle lat?
Julia Zubko kl. VI.B.- Tak. Będzie mi na pewno
brakowało osób, które potrafiły rozśmieszyć mnie do
łez i wspomódz w trudnych sytuacjach.
Dziękuje uczniom klas szóstych za wywiad i życzę
szczęścia w gimnazjum!

Jaka była najmilsza rzecz, która spotkała Cię w
szkole?
Weronika Sibera kl. VI.B.- Najmilsza rzecz, która
spotkała mnie , to zielona szkoła. Byliśmy na niej w
trzeciej klasie. Zabawy na świeżym powietrzu, gokarty,
meleksy, gra w bilard, wszystko to było naprawdę
fajne.
Który nauczyciel był najbardziej wymagający?
Zuzanna Tomasik KL. VI.B.- Moim zdaniem,
najbardziej wymagającym nauczycielem była Pani
Brysiak. Jedyne oceny, które mogliśmy poprawić, to
jedynki. Ale i tak bardzo ją lubimy. Lekcje historii były
naprawdę bardzo ciekawe.
Czy będzie Ci szkoda rozstać się z kolegami?
Kamila Jankowska kl. VI.C.- Tak. Uwielbiam moją
klasę. Mam z nimi najlepsze wspomnienia ze szkoły
podstawowej, więc trudno mi będzie się z nimi rozstać.
Będę za nimi tęsknić.
Czy planujesz utrzymać kontakty ze znajomymi?
Kamila Jankowska kl. VI.C.- Tak, na pewno będziemy
utrzymywać razem kontakty, gdy wszyscy
wybierzemy się do gimnazjum.

.

.

.

.
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         SPOSÓB 
         NA NUDĘ 

ZRÓB SZORTY Z NIEPOTRZEBNYCH SPODNI
     
       Jeżeli masz w szafie niepotrzebne, długie spodnie
z dziurą, plamą lub takie, które po prostu już ci się
znudziły, możesz przerobić je na modne szorty!

1. Załóż spodnie i zaznacz kredą lub pastelą
miejsce, do którego chcesz je skrócić

2. Obetnij spodnie. Nie musisz zrobić tego równo; i
tak je poszarpiesz (uwaga-lepiej obciąć za mało
niż za dużo)

3. 3-4 cm od dolnej krawędzi przeszyj spodnie. 
Ważne, aby szew był mniej więcej w kolorze
spodni, tak, by nie rzucał się w oczy.

4. Poszarp dół spodni ręką lub pęsetą. Im bardziej
podarte tym lepiej :)

5. Nadaj szortom oryginalny wygląd, tak, aby były
niepowtarzalne. Możesz wyciąć w nich dziury,
wyhaftować, przefarbować, odbarwić, naszyć
koronkę, dodać ćwieki, nity- jednym słowem
możliwości jest mnóstwo! Ważne, żeby
wyróżniały cię z tłumu ;)                                       

.  

Czy wiesz dlaczego tracisz energię?

Tracisz energię ponieważ jej używasz! Chodzenie,
bieganie i skakanie- wszystko potrzebuje energii. Bez
niej nie mógłbyś mówić, pisać, czytać ani nawet spać!
Energia jest magazynowana w twoim ciele, a
czerpiesz ją z jedzenia. To dlatego robisz się głodny,
twoje ciało mówi ci abyś uzupełnił energię, którą
zużyłeś. 

.

Czy wiesz, że....

Rekiny muszą ciągle pływać. Kiedy rekiny przestają
pływać, toną jak kamienie. To dlatego, że są one zbyt
ciężkie jak na swoje rozmiary i nie mają pęcherza
pławnego. Muszą bezustannie pływać, aby nie opaść
na dno, podobnie jak ty musisz pływać, by utrzymać
się na wodzie. 

Talerzyk z puszki po napoju.

Potrzebujesz:
-nożyczek
-puszki po napoju (np: po coli)

Jak to zrobić:
1)Odetnij górę puszki.
2)Następnie przetnij ścianki wzdłuż, by powstały
paseczki.  
3)Odegnij ramiona w tył, a później zegnij w połowie i
podwiń pod następny pasek.
Źródło: http://www.youtube.com/watch?
v=L42QYvRYrG0

.

runwaydreamz

Sara
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PRADA

TROPIKI I

DŻINS

,

.

Prada to dom mody znany z
prostoty, elegancji i
ponadczasowych akcesoriów,
takich jak, buty, torebki. Markę
założył około 100 lat temu dziadek
kobiety, która ją rozsławiła-Miucci
Prady. Początkowo produkowano
jedynie skórzane walizki i torby;
dopiero później powstała pierwsza
kolekcja ubrań. Projektowane przez
Miuccię torby stały się hitem. Co
ciekawe, była  doktorem nauk
politycznych oraz studentką
pantominy. Znakiem
rozpoznawczym Prady są piękne
materiały i proste fasony, brąz, beż,
szarość oraz czerń, a także
klasyczne dodatki, takie jak cienkie
paski, skórzane szpilki i torby.
Istnieje również młodsza siostra
marki-Miu Miu, od
zdrobnienia imienia projektantki.
Dziś butiki Prady można znaleźć w
wielu krajach świata.

Nareszcie nadeszło lato, a z nim
ciepłe dni, na które czekałyśmy
cały rok. Podczas wakacji postaw
na wygodne ubrania - zwiewne
sukienki, luźne szorty, wygodne
kombinezony czy ulubione t-shirty
w miejskim stylu. Do szortów
pasować będą bluzki na ramiączka
w dowolnych odcieniach lub z
nadrukami. Modnym połączeniem
będą pastelowe kolory (szczególnie
miętowy i różne odcienie
niebieskiego), dziewczęce ażurowe
koronki, jasny, sprany dżins. Innym
trendem są tropiki - intensywne
kwiatowe wzory oraz egzotyczne
ptaki, które chyba wszystkim
kojarzą się z wakacjami. Latem nie
zapomnij o ochronie oczu i noś
okulary przeciwsłoneczne. Możesz
wybrać spośród mnóstwa barw i
kształtów. 

Patrycja

.

Patrycja

.
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        Czapki  z prostym daszkiem (fullcap)
Zrobiło się bardzo ciepło i słońce bardzo nagrzewa
naszą buzię i oczy.Dlatego powinniśmy ją
zabezpieczać przed promieniami słonecznymi poprzez
smarowanie się kremem i zakładanie czapek z
daszkiem.Wiem, że nie każdemu mogą podobać się
klasyczne czapki z daszkiem dlatego proponuje wam
fullcap'y.Są to czapki, które mają prosty
daszek.Ozdabiane są różnymi ciekawymi wzorami i
napisami. Fullcap'y stały się bardzo lubiane przez
młodzież.

s

W co ubrać się w lato ?
Lato 2014 przyszło z dnia na dzień. Nikt się tego
szczególnie nie spodziewał. A jednak pogoda coraz
bardziej się zmienia .
Niestety takie upały nie pozwalają nam nosić dżinsów,
długich spodni, sweterków itp.
Jest jednak rozwiązanie tych wszystkich
problemów.Lato to okres w świecie mody ,w której
królują krótkie spodenki, bokserki, sukienki, zwiewne
spódnice itp.
Ja osobiście uwielbiam sukienki, które i podkreślają
kobiece atuty , ale i za równo pozwalają czuć się
swobodnie i przewiewnie. Sukienki tego typu można
nabyć w w sklepach marki :Croop,House , Bershka itp
Krótkie spodenki to wyjście bardziej sportowe. Idealnie
pasują do nich bokserki w różnych odcieniach bądź z
z nadrukami. Bardzo interesująco do tego zestawu
będą wyglądały krótkie trampki nie koniecznie firmowe
mogą to być zwykłe szmaciaki.
Kolejny zestaw to spódniczka i koszula na ramiączka .
Jest to idealny komplet , który możecie założyć prawie
wszędzie .
Lato to okres modnych szaleństw . Mam nadzieję, że
choć troszkę przybliżyłam wam tę modę .
 

    MODA I URODA 

.

Lato tuż tuż ... 
Wielkimi krokami zbliżają się wymarzone wakacje,a z
nimi słoneczne lato. Z tego względu każdy jest
uradowany. Na te upalne dni, nasza redakcja poleca
krótkie spodenki wykonane z dżinsu lub bawełny w
przeróżnych kolorach. Można je łączyć z np.
trampkami czy sandałkami. Do tego można dobrać
różnego typu topy czy zwykłe, kolorowe bluzki z
krótkim rękawem lub ramiączka. Aby chronić oczy
przed promieniowaniem słonecznym należy nosić
okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV.  Dodam też, że
w to lato królować będą ubrania i akcesoria w kolorze
miętowym. Jeszcze tylko kilka dodatków np. drobne
bransoletki. Jednak my dziewczyny mamy pewny
kłopot. Chodzi o włosy. Zazwyczaj nosimy długie i
rozpuszczone włosy, a w taki upał jest nam bardzo
gorąco. Bez obaw. Po prostu związujmy je np. w kitkę,
koka lub w swoją ulubioną fryzurę. W ten sposób
będzie nam o wiele chłodniej. Pamiętajmy również o
kremach z filtrem, gdy przebywamy na świeżym
powietrzu. Życzymy wam udanych, słonecznych
wakacji i przede wszystkim miłego odpoczynku od
szkolnych lekcji :)

sw

.
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            STYL 
           ŻYCIA 
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        TAK dla WODY, NIE dla NAPOI !!!
Jeśli masz wyraźnie ochotę na zimną colę, oranżadę
czy owocowy sok z kartonu - sięgnij po nie, od czasu
do czasu, dla przyjemności. Trudno uwierzyć, że
jeszcze 20, 30 lat temu w Polsce picie wody było
obyczajem zupełnie nieznanym. Piło się kompot,
oranżadę, herbatę .
Dziś o zaletach picia wody wiemy dużo więcej i
teoretycznie, zdawałoby się, nikogo do takiego
rozwiązania przekonywać nie trzeba. W praktyce
jednak wielu z nas wciąż sięga po gotowe soki, colę,
energetyki i inne gazowane napoje. Pożytku z nich
niewiele, a kłopotów sporo...  Okazjonalne spożywanie
napojów gazowanych lub słodzonych raczej nie zrobi
ci krzywdy, lecz regularne, nałogowe picie nie działa
dobrze na zdrowie. Każdego, kto jest lub nie jest
uzależniony od tego typu napojów zachęcam do
przemyślenia tej sprawy i unikania nadmiernego ich
spożycia. Ja przestałem po 13latach, więc nigdy nie
jest za późno!Napoje energetyczne-To, co ma
pobudzać w energetyzerach, pochodzi z kofeiny  . To
jednak nie wszystko. W zależności od producenta i
rodzaju energetyzera, takie napoje mogą zawierać
wiele innych pobudzających substancji, głównie
pochodzenia roślinnego. Ryzyko dla zdrowia mogą
stwarzać nie tylko same te substancje, ale proporcje,
w jakich zostały skomponowane. Niektórzy amatorzy
tych napojów uważają, że mogą być one wręcz
doskonałym źródłem witamin z grupy B. Jest to jednak
nieprawda. Witaminy zawarte w energetyzerach
absolutnie nie mogą zastąpić tych, jakie występują w
naturalnym pożywieniu, poza tym są słabo
wchłanialne.

Jazda na rowerze to coś więcej niż wysiłek fizyczny.
To przyjemność podróży, swobodnego
przemieszczania się, pracy wielu mięśni. Są tacy,
którzy nie wyobrażają sobie bez tego życia.
Kiedy nie jedziemy nigdzie na wakacje można wraz z
koleżankami codziennie jeździć na rowerach lub
rolkach. Pierwszego dnia możemy przejechać 1 km na
rowerze, a następnego dnia 2 km i co dzień zwiększać
trasę. Na sam początek nie wolno przejeżdżać zbyt
długiej trasy, gdyż nasz organizm bo tak długiej
przerwie bez jazdy nie jest w stanie przebyć tylu
kilometrów.
Jazda na rowerze ma same plusy-spędzasz dużo
czasu na świeżym powietrzu i dbasz o swoją
kondycję. Są także rowery BMX dla tych, którzy
potrafią wiele sztuczek i trików i właśnie dla nich są
specjalne miejsca do jazdy "skatepark".

Wiele osób uprawia sport, ale tylko niektórzy uprawiają
sporty ekstremalne. Jazda na rolkach zalicza się do
tych wyczynowych sportów, które dla niektórych są
wyzwaniem, a dla innych są pasją i sposobem na
nudę.
Zachęcam wszystkich do uprawiania sportów letnich.

.

http://pomia.pl/component/banners/click/5
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      CZAS WOLNY 

.

LODY OWOCOWE
Lata są upalne i czasami trzeba się orzeźwić. Pokażę
Wam przepis na lody własnej roboty. Po co kupować,
skoro można je zrobić samemu.
Lody truskawkowe...
Składniki:
-30 dag świeżych truskawek
-śmietana kremówka (duże opakowanie)
-15 dag cukru pudru
Sposób przygotowania:
Śmietanę ubijamy z cukrem na puszystą masę
dodajemy umyte i rozdrobnione na kawałki truskawki
wszystko razem ponownie ubijamy. Przekładamy do
formy i zamrażamy przez ok. 3 godziny.
Przygotowane lody można udekorować wiórkami
gorzkiej czekolady.

To najłatwiejszy sposób na przyrządzenie lodów, a
naprawdę są smaczne i zdrowe.
                                                          Smacznego !

SERNIK NA ZIMNO 
Kiedy w lato jest nam ciepło warto zrobić zimną
przekąskę jaką jest sernik na zimno:
Formę wyłożyć na dnie i po bokach folią aluminiową.
Na dnie ułożyć herbatniki
Składniki:
-700 g serka homogenizowanego typu "Danio"
-250 ml śmietanki kremówki
-4 łyżki cukru pudru
- 2 łyżki żelatyny
Sposób przygotowania:
-Kremówkę ubić na sztywno, dodać cukier puder i
krótko zmiksować do połączenia.
- Dodawać stopniowo serek cały czas miksując.
Żelatynę zalać niewielką ilością gorącej wody,
zamieszać i odstawić do przestygnięcia.
-Letnią żelatynę wlewać do masy serkowej miksując
przez cały czas.
- Na herbatnikowym spodzie można ułożyć truskawki
przecięte na pół, a na nie wyłożyć masę serową.
Wstawić do lodówki na ok. 1 godz. do stężenia.
 Po tym czasie na wierzch sernika udekorować 400g
truskawek i galaretką truskawkową.
                                                  Smacznego !

.
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             STREFA 
           MUZYCZNA
            Jak muzyka zmieniała się na
                   przestrzeni wieków?
             

Renesans lub odrodzenie to okres w rozwoje kultury i
muzyki w Europie. W renesansie wynaleziono
podwójną klawiaturę i klawiaturę nożną przeznaczoną
do organów. Rozwinęły się instrumenty stroikowe tj.
flety, piszczałki i fagoty.
Barok charakteryzował się silnymi emocjami. W tym
okresie powstały wspaniałe dzieła. We Włoszech
narodziła się nowa forma dramatu śpiewanego czyli
opery. W okresie baroku żył i tworzył słynny organista
Jan Sebastian Bach.
Klasycyzm był okresem jak sama nazwa wskazuje
powstania muzyki klasycznej. Wielu sławnych
kompozytorów żyło w tym czasie np. W. A. Mozart,
Ludwik van Beethoven, Johann Strauss czy Fryderyk
Chopin.
Muzyka XX wieku
Rock and Roll- powstał w latach 40 i 50. Ze względu
na swoje przeznaczenie taniec, zabawa, zdobył
popularność wśród młodzieży. 
Jazz- kolebką był Nowy Orlean. Jego początkiem było
zetknięcie się kultury murzyńskiej z europejską.
Techno- jest odmianą muzyki elektronicznej,
popularnej w latach 80 i 90.

.

.

Pharrell Williams (ur. 5 kwietnia 1973 w Virginia
Beach) – amerykański producent muzyczny, wokalista
i raper. Tworzy głównie hip-hop, R&B, funk i rock.
Założyciel własnej wytwórni Star Trak Entertainment.
Współ pracował z wieloma gwiazdami tj. Jay Z, 
Madonna, Britney Spears, Justin Timberlake i wieloma
innymi. Gdy w 2013 roku nagrał singiel "Happy" jego
kariera rozkręciła się. Piosenka ta zdobyła w wielu
państwach 1 pozycje na liście przebojów.

.

Trudno jest określić miejsce i datę pojawienia się
muzyki. Już wiele tys. lat p.n.e ludzie zaczęli śpiewać.
Pierwsze instrumenty były bardzo proste. Najstarszym
znanym ludzkości instrumentem były kości mamuta,
które uderzano o siebie. 
W starożytności nastąpił rozwój muzyki. Zaczęto
wymyślać nowsze bardziej skomplikowane w budowie
instrumenty np. harfa, fujarki i liry. Każdy lud czy
plemię miało swoje tradycje i wyjątkowe instrumenty.
Muzyka w średniowieczu była bardzo powiązana z
religią. Wszystko było podporządkowane wierze i
Bogu. Powstawały głównie pieśni religijne, a z nimi
chóry kościelne.

.

.

.
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             HISTORIA

25 WOLNOŚCI- ROCZNICA PIERWSZYCH
WOLNYCH WYBORÓW. 

Walka o miejsca w Senacie miała charakter otwarty i
demokratyczny. O mandat senatorski ubiegali się
zarówno przedstawiciele demokratycznej opozycji, jak
również kandydaci wspierani przez obóz rządzący.
Wybory te zakończyły się zdecydowanym
zwycięstwem opozycji solidarnościowej
zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy
Lechu Wałęsie. Zdobyli oni 99 % miejsc w Senacie. 
Druzgocącą klęskę poniosła frakcja rządząca. Nawet
politycy piastujący dotychczas ważne stanowiska nie
zdobyli mandatów do Senatu. 
W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się
pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w
którym przedstawiciele opozycji demokratycznej
uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.
Wybory stały się momentem przełomowym dla
procesu przemian politycznych w Polsce.
Zapoczątkowały zdecydowanie przyspieszenie
transformacji ustrojowej. 
24 sierpnia 1989 powstał rząd Tadeusza
Mazowieckiego. W tym czasie prezydentem został
mianowany Wojciech Jaruzelski. Rok później
przeprowadzono wybory prezydenckie, które wygrał
przywódca opozycji Lech Wałęsa. 

.

Do roku 1989, Polska była krajem komunistycznym,
pod bardzo silnym wpływem Związku Radzieckiego.
Niezadowolenie społeczne, narastało od bardzo
długiego czasu, opozycja skupiona wokół osoby Lecha
Wałęsy chciała mieć wpływ na losy kraju. Wybory były
przeprowadzone w oparciu o ustalenia w trakcie
rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku zostało
wybranych 460 posłów na Sejm PRL i 100 posłów do
Senatu PRL. Były to pierwsze częściowo wolne
wyborów od czasów II wojny światowej.  Władza
komunistyczna zagwarantowała Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej 65 % miejsc w Sejmie, pozostała
część tj. 35 % przeznaczona była dla kandydatów
bezpartyjnych. 

.

.

W drodze wolnych wyborów w 1991 roku, powołano do
życia rząd, na czele którego stanął Jan Olszewski a
Polska stała się w pełni demokratycznym krajem. 
Polska przeszła również transformację gospodarczą. 
W 1990 przyjęto pakiet reform gospodarczych
znanych jako plan Balcerowicza, polegający na
wprowadzeniu wolnego rynku, obniżeniu inflacji i
deficytu budżetowego oraz na dążeniu do
przyspieszenia wzrostu gospodarczego. 
Również społeczeństwo polskie przeszło
transformację, od tej chwili obywatele mieli wpływ na
władzę. 

.

.

Plakat promujący pierwsze wolne wybory
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           PÓŁKA 
          Z GRAMI  

Angry Birds Go! - To gra od Ravio Entertainment,
która wyszła 11 grudnia 2013 roku i jest darmowa. Gra
nie polega na strzelaniu ptakami z procy, lecz na
wyścigach. Można ścigać się ptakiem lub świnią.
Pojazdy są do wyboru, celem jest dotarcie do mety i
zbieranie monet w trakcie jazdy, by można było za nie
ulepszyć swój pojazd, lub kupić nowy. Jak się ulepszy
cały pojazd, można dostać nowy. Grafika gry jest w
3D. Każdy ptak i świnia ma oczywiście jakąś
umiejętność, by mógł zniszczyć przeciwników, lub
szybciej dotrzeć do mety.

Są dostępne:
Ptaki: Red, Chuck, Bomb, Bubbles, Stella, The Blues
(Jay, Jake i Jim) Terence, Hal, Matylda. 

Świnie: Król Świń, Wąsata Świnia, Świnka Kapral. 

Gokarty:
Gokarty w Angry Birds Go! 

Oskar

16 sierpnia wydano  Minecreft Pocket Edytion  na
telefon Xperia Play. Po zakończeniu wyłączności
Sony, 7 października 2011 wystartowała ersja na
Androida. 

Minecraft

 jest sandboksową  grą konstrukcyjną, inspirowaną
Infiniminerem, Dwarf Fortress 
oraz Dugaeon Keeperem, stworzona przez Markusa
Perssona, założyciela Mojang AB. Gra polega na
tworzeniu i niszczeniu różnego typu bloków w
trójwymiarowym świecie. Gracz posiada swoją postać,
która potrafi niszczyć i stawiać bloki, formować
fantastyczne struktury, kreacje, prace artystyczne na
wieloosobowych serwerach i grze na jednoosobowym
świecie w różnych trybach gry.

Półka z Grami

Notch & Jeb

http://minecraft-pl.gamepedia.com/Minecraft?version=2b7a2d9556008b8edff627a1b4ef608f
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         Piłka Nożna
12 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Świata 
w Brazylii. W fazie grupowej zagrają 32 zespoły 
z całego świata, a głownymi faworytami są zespoły
takie jak Niemcy, Hiszpania, czy Brazylia.
Pierwszy mecz zagra reprezentacja Chorwacji z
gospodarzami mistrzostw - Brazylią.
Jednak to wilekie wydarzenie piłkarskie to również
smutek kibiców. Wielu kluczowych graczy swoich
reprezentacji doznało kontuzji i nie będzie mogło
zagrać w finałach. Ci piłkarze to miedzy innymi
Christian Benteke z Belgii, Victor Valdes z
Hiszpanii, czy też Marco Reus z reprezentacji
Niemiec.
Mecze zostaną rozegrane w Sao Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Kurytybie,
Manuasie, Natal, Salvadorze, Fortalezie, Recife,
Cuiabie oraz na Stadionie Narodowym
reprezentacji Brazylii.
MŚ zakończą się 13 lipca. Finał rozpocznię się o
godzinie 21:00 czasu Polskiego.

           Śiatkówka
8 czerwca odbył się mecz Ligi Światowej, w ktorym
Polacy zmierzyli się z Włochami.
Polscy siatkarze przegrali w Rzymie na Foro Italico z
Włochami 1:3 (21:25, 20:25, 25:15, 17:25) w swoim
czwartym tegorocznym meczu Ligi Światowej. Po raz
pierwszy w historii tych rozgrywek spotkanie
rozegrano pod gołym niebem.

       Koszykówka
Finał NBA. Miami Heat i przeciwności losu. ''Awaria
klimatyzacji, upał skurcze LeBrona Jamesa. 
San Antonio Spurs jak zwykle wygrali pierwszy mecz
finału. Udało im się to po raz szósty w szóstej
rywalizacji o mistrzostwo, w której biorą udział. W
czwartek pokonali u siebie Miami Heat 110:95 i w serii
do czterech zwycięstw objęli prowadzenie 1:0.
Koszykarze Spurs i 18,5 tysiąca fanów musieli
pokonać nie tylko Miami Heat, ale też ogromny upał w
hali. Podczas meczu popsuła się klimatyzacja. Tim
Duncan potwierdził, że to miało ogromne znaczenie.
Spurs pokonali Miami Heat 110:95 w pierwszym
meczu finału NBA.
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ul. Hanki Sawickiej 5
96- 500 Sochaczew 

.

.

.

.


