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Dnia 17 października 2016 r.   w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie
przeprowadzono akcję „Bicie rekordu Guinness World 
Records w jednoczesnej resuscytacji  krążeniowo-
oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość
osób”. Nasza szkoła bierze w corocznej akcji „Bicia
rekordu w resuscytacji RKO” organizowanej przez
Fundację WOŚP każdego roku aktywny udział. Jest to
akcja prowadzona w ramach realizacji programu
„Ratujemy i Uczymy Ratować”, w której
uczestniczymy od roku 2006 r. - roku pilotażowego,
szkoląc naszych małych ratowników. W tym roku po
raz czwarty, razem z Fundacją WOŚP wzięliśmy
również aktywny udział.
Akcja zaplanowana była na ok. 500 osób (tyle
mieliśmy zgłoszonych na początku zgodnie z naszą
aktywnością w latach poprzednich i możliwościami
naszej szkoły, m. in. ze względu także na ilość
posiadanych fantomów)

Kierując się  jednak wymaganiami tegorocznej akcji
przygotowaliśmy się na max. ilość 200 osób.  W
ostateczności jednak w akcji na terenie Szkoły
Podstawowej nr 3   w Sochaczewie  wzięło udział 176
osób.
  Akcja odbywała się na sali gimnastycznej,
posiadającej dwa oddzielne wejścia, które na czas
akcji jeszcze dodatkowo oznakowaliśmy. Czas
prowadzonej u nas akcji to godz. 11:30 – 12:45. Od
godz. 11:30 do 11:50 odbywało się wpuszczanie
uczestników akcji na teren sali gimnastycznej i
zajmowanie miejsc przed rozłożonymi na podłodze
fantomami mini-Anne. Uczniowie, usadzeni   w
rzędach po 10 osób przed fantomem cierpliwie
oczekiwali na pozostałych uczestników,  w tym także
naszych gości – 5 stewardów, którymi byli policjanci  z
Komendy Powiatowej w Sochaczewie. Natomiast
podczas wejścia, to uczniowie byli witani przez 3
niezależnych świadków, którymi byli: 2
ratownicy pływalni ORKA, pani pielęgniarka  z
Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie oraz pomocnicy
świadków - 2 nauczycieli wychowania fizycznego.
Podczas wchodzenia do sali gimnastycznej wszyscy
uczestnicy oddawali stojącym przy drzwiach
niezależnym świadkom swoje bilety, otrzymane
wcześniej w klasach.  W grupie naszych tegorocznych
uczniów resuscytacji, tradycyjnie już co roku,
znajdowali się honorowi uczestnicy akcji w osobach
babć i rodziców najmłodszych naszych małych
ratowników zuchów. Tuż przed godziną 12:00, celem
wyciszenia tak dużej grupy uczestników i
przygotowania się do lekcji, prowadzący tę lekcję
instruktor udzielania pierwszej pomocy Fundacji
WOŚP ze Szkoły Podstawowej  nr 3  Krystyna
Stańkowska, króciutko przypomniała wspólnie z
uczestnikami cele takich akcji na terenie całej Polski,  
w tym rolę Fundacji WOŚP oraz  sposób postępowania
podczas tej akcji – pozostawanie na sali do
zakończenia akcji, aktywne słuchanie i obserwowanie
instruktorów ( drugim instruktorem 
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p. Zofia Szydełko – instruktor Fundacji WOŚP w
naszej szkole).
  O godz. 12:00, nauczyciel wychowania fizycznego
gwizdkiem  i głośnym zawołaniem „Zaczynamy 
bicie rekordu” oznajmił początek  lekcji,  w ten sam
sposób oznajmiony został uczestnikom czas
zakończenia tej niecodziennej lekcji.
  Nad prawidłowym przebiegiem całej akcji czuwało
aż pięciu bardzo chętnie biorących udział w tej
akcji
stewardów, którymi byli policjanci. Każdy ze
stewardów miał pod opieką ok. 40 uczestników,
którym służył podczas nauki resuscytacji swoją
pomocą. Nad działaniem stewardów i przebiegiem
całej akcji czuwali niezależni świadkowie, których
w naszej szkole było aż 3.
Całość przebiegu akcji łącznie z etapem
przygotowania, wchodzenia uczestników,
zajmowaniem miejsc, nauką i treningiem,
zakończeniem akcji, zdjęciami filmowana była
przez dwóch profesjonalnych kamerzystów. Jako
organizator tej pięknej akcji  w Szkole
Podstawowej nr 3 składam serdeczne
podziękowania wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie i
przeprowadzenie tej akcji w osobach: 

1. Pan Dyrektor Krzysztof Werłaty
2.  Pani Wicedyrektor Anna Gołębiowska
3.  Komendant Powiatowej Komendy Policji w
Sochaczewie w osobie 

7.  Pan Stefaniak Dariusz – ratownik na Pływalni
ORKA
8.  Pani Agnieszka Malesa – nauczyciel w. fiz. w SP
3 Dariusz Górski – nauczyciel w. fiz. w SP 3
oraz wszystkim obecnym na sali uczestnikom akcji
za ich obecność  i zaangażowanie. Szczególne
podzię-kowania należą się babciom i rodzicom,
biorącym aktywny udział w akcji, również za ich
szlachetną postawę obywatelską. Dziękuje także
zaangażowanym w akcję nauczycielom. 
Okrzykami radości wszyscy uczestnicy akcji i
uczestniczący w niej goście  z zewnątrz
pozdrawiali wszystkich aktywnych w
ogólnopolskiej akcji bicia rekordu, Fundację
WOŚP  a szczególnie Jurka Owsiaka – Siema Jurek
Owsiak!

.
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Wędrowali już po raz 46

.

W dniach 23-24 września odbył się 46 Mazowiecki
Rajd Szlakami Walk nad Bzurą, w którym oprócz
harcerzy aktywny udział wzięło 50 zuchów, w tym 22
zuchów z klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Sochaczewie. Zuchy odbyły autokarową wycieczkę
odwiedzając cmentarze wojskowe i miejsca pamięci
narodowej. Minutą ciszy czciły tam pamięć poległych
żołnierzy, zapalając znicze. Rozwiązując ciekawe
zadania poznawały historię najważniejszej bitwy
podczas kampanii wrześniowej. Wraz z harcerzami i
zaproszonymi gośćmi, zuchy wzięły udział w
wieczornym apelu poległych, który odbył się w
Witkowicach, pod pomnikiem zbudowanym przez
harcerzy w 1984 roku w hołdzie bohaterom Bitwy nad
Bzurą. Była to dla wszystkich uczestników rajdu
wspaniała lekcja patriotyzmu. 
          Niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich
zuchów był nocleg w Szkole Podstawowej  w
Brochowie, w sali lekcyjnej, w śpiworze i na karimacie.
Oczywiście, bez rodziców, tylko drużynowa Krystyna
Stańkowska i jedna z mam, która wspólnie z
drużynową sprawowała opiekę nad zuchami. Zanim
zuchy rozpoczęły swoją ciszę nocną, brały aktywny
udział w tzw. „świeczkowisku” – symboliczne,
harcerskie ognisko ze świec, na sali gimnastycznej w
budynku szkoły. 

Podczas ogniska wszystkie drużyny prezentowały
przygotowany program harcerski, jako jedno z zadań
przed rajdowych. Na spoczynek wszyscy udali się
dopiero o godzinie 2330. Wszystkie zuchy dzielnie
dotrwały do końca,  a program swój, w postaci piosenki
„Gwiazdki” zaprezentowały z uśmiechem na buźkach.
Zmęczeni całodzienną  i wieczorną aktywnością, nie
miały już problemów z zaśnięciem.    Rajd zakończył
się niedzielnym uroczystym apelem, podczas którego
wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, wspaniałe
nagrody i pamiątkowe plakietki. Następnie  wszyscy
uczestniczy rajdowi przemaszerowali przez Brochów
do Kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Rocha na
uroczystą mszę świętą, poświęconą również pamięci
poległych żołnierzy  w ramach wrześniowej kampanii
podczas II wojny światowej. Po mszy złożono kwiaty
pod tablicą upamiętniającą bohaterów Bitwy nad Bzurą.
  Zuchy z gromady zuchowej Leśne Bractwo
przekazują swoje zuchowe CZUJ! wszystkim
organizatorom rajdu dziękując za wspaniałe przeżycia.
  
 Oto reportaż zdjęciowy z Rajdu:

.

.
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Z KSIĘDZEM BISKUPEM
ANDRZEJEM DZIUBĄ  
 

Co księdzu biskupowi sprawiało największą radość
w szkole podstawowej?
Ja chodziłem do takiej dziwnej szkoły podstawowej,
pierwsze cztery klasy do była jedna sala lekcyjna i
jeden nauczyciel. Wszyscy uczyliśmy się razem i
muszę powiedzieć, że to było piękne doświadczenie.
Byliśmy dla siebie bardzo przyjacielscy, bardzo
radośni. Uczył nas pan dyrektor, zawsze był w
garniturze i białej koszuli, pięknie ubrany. Był on dla
nas wspaniałym przykładem, wielkim autorytetem. 
Później chodziłem do podstawówki w innej
miejscowości, muszę przyznać że największa
radością było dla mnie to, że ja tam wszystkich
znalem. Miałem cudownych nauczycieli, którzy byli
bardzo oddani swojej pracy. Takim wyraźnym
wspomnieniem z tamtych lat, jest to, że moja szkołą
była zawsze pełna kwiatów.  Na korytarzach, w salach
lekcyjnych, parapetach, wszędzie było pięknie zielono.
Wiedza w  takich okolicznościach, lepiej nam się
utrwalała a my sami byliśmy lepiej usposobieni do
świata.
W której ławce Ksiądz Biskup siedział?
To zależy w której szkole. W podstawowej, niech sobie
przypomnę. Na pewno nie w pierwszej i na pewno nie
w ostatniej. Przypuszczalnie siedziałem

gdzieś w środku. Wtedy był taki zwyczaj, że 
siedzieliśmy chłopiec z chłopcem a dziewczynka z
dziewczynką.
W szkole średniej pamiętam, że siedziałem w drugiej
ławce, podobnie jak na maturze. Na jednym ze
zdawanych przedmiotów to była druga ławka, a na
drugim pierwsza. Pamiętam to dokładnie. I nie
ściągałem! 

Kogo z kolegów i nauczycieli wspomina
Ekscelencja najcieplej?
Jeśli chodzi o szkołę podstawową, to zdecydowanie
dyrektora szkoły, który przez cztery lata uczył nas
wszystkich przedmiotów. Na drugim etapie
podstawówki, dyrektor uczył nas fizyki i chemii. Mile
wspominam nauczyciela historii. Ja zawsze bardzo
lubiłem ten przedmiot.  Najmniej lubiłem język rosyjski,
to wtedy był obowiązkowy przedmiot. Mile wspominam
też swoją polonistkę. Ci nauczyciele byli nam bardzo
oddani, chcieli nas wiele nauczyć. Mieli do nas
wspaniałe podejście, byli wymagający ale sprawiedliwi
i wyrozumiali. W moich szkolnych czasach, słabi
uczniowie pozostawali na drugi rok w tej samej klasie.
W mojej szkole rzadko się to zdarzało i myślę , że była
to zasługa wspaniałych pedagogów. Z moich
nauczycieli ze szkoły podstawowej nikt już nie żyje, z
czasów szkoły średniej żyje jeszcze nauczyciel fizyki i
pani profesor, która uczyła języka rosyjskiego.
Wszystkich bardzo miło i z sercem wspominam.
Jestem im ogromnie wdzięczny.

Co sprawiło że wybrał Ksiądz Biskup drogę
kapłaństwa?
Na pewno Pan Bóg, który kierował powołanie a ja na
nie odpowiedziałem.  Wielką zasługę w moim wyborze
miał również proboszcz mojej parafii – Czesław
Wojciechowski. Człowiek bardzo otwarty, mocno
kochający ludzi. Jego plebania była zawsze otwarta,
wszyscy mogli przyjść w jego progi, wszyscy byli mile
widziani.  

.

.

.
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Sam był człowiekiem, który wiele wycierpiał, kiedyś
skazany na śmierć, cudem ocalały. Był dla nas
pięknym przykładem, dawał swoim życiem
świadectwo, że watro być księdzem. On pokazał mi,
że wybranie drogi powołania
też będzie ofiarowaniem siebie w służbie ludziom i
Bogu. Jego życie skłoniło, nie tylko mni,e ale również
kilku chłopców z mojej parafii do wyboru podobnej
drogi. Moi rodzice również mieli w tym swoją zasługę,
byli ludźmi bardzo rozmodlonymi, głęboko wierzącymi.
Coniedzielne msze były dla nas bardzo ważne, mimo
że mieszkaliśmy jakieś 5 kilometrów od kościoła.
Rodzice zawsze wspierali moje kapłaństwo modlitwą,
dziś to ja się za nich modlę. Oboje niestety już zmarli.
Tata zmarł gdy miał 74 lata, mama w wieku 94 lat.
Oboje spoczywają na cmentarzu w mojej rodzinnej
parafii.
Czy łatwo zostać i być biskupem?
Żeby zostać biskupem, trzeba mieć pewne
predyspozycje, przygotowanie do tej posługi. Bycie
biskupem nie zależy od tego, czy się chce, czy nie, to
kwestia nominacji  Niektóry chcąc zostać, nie mają
pojęcia ile pracy i obowiązków się z tymi wiąże. Ot
chociażby mój dzisiejszy dzień, byłem już  w Domu
Kapłana Seniora,  u Sióstr Zmartwychstanek, w
Urzędzie Gminy, Gimnazjum 

w Gimnazjum nr 1,  w Straży Pożarnej, teraz jestem w
waszej szkole. Przede mną jeszcze sporo miejsc do
odwiedzenia: Przedszkole nr 1, Komenda Policji ,
Kancelaria Parafialna. Rozmowy z księżmi ,
pracownikami wielu instytucji.
Czyli ciężko?
Powiem tak, mam bardzo wypełniony każdy  dzień
obowiązkami.
Jan Paweł II miał słabość do kremówek, czy jego
Eminencja nie może sobie czegoś odmówić np.
słodyczy, czy może lubi ks. biskup McDonalda?
Ja ciasta nie jem. Mam natomiast dużą słabość do
makaronów, ponieważ mieszkałem przez kilka lat
studiując, we Włoszech. Bardzo lubię pizzę, warzywa
gotowane, bardzo dużo jem owoców.  Zrezygnowałem
zupełnie z chleba i ziemniaków. Nie jem również
słodyczy, mimo że je bardzo lubię.
Mój przysmak to bakłażany z oliwą  i czosnkiem,
przypieczone na ruszcie , jeśli są dobrze doprawione
smakują jak kiełbaska, a są dużo zdrowsze.
Zazdrościmy silnej woli.

Dziękujemy za czas nam ofiarowany i zdradzenie
kilku małych tajemnic. Życzymy Jego Ekscelencjo
obfitości darów Ducha Świętego w posłudze
biskupiej oraz życzliwości i zrozumienia ze strony
ludzi, których Bóg stawia na Księdza drodze.

Ania Czybla i Maja Cieślak
opieka merytoryczna: p. Elżbieta Księżak

,Ks. Biskup z Papieżem Franciszkiem ,.
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Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2016r. rozpoczął się nowy rok
szkolny.Po przerwie letniej wróciliśmy do
szkolnych ławek i rozpoczęliśmy kolejny
lub pierwszy rok edukacji.Jednak w
naszej szkole odbyło się już wiele
konkursów i wydarzeń oto kilka z nich:
                    

  Konkurs ,,Moja Pariafia''
 Ostatnio w naszej szkole odbył się
ogólnopolski konkurs pt. ,,Moja Parafia''.
Naszym zadaniem było namalowanie
obojętną techniką swojego kościoła lub
wszystkiego związanego z nim. Niestety
tym razem nie powiodło się naszej szkole
i nie zdobyliśmy żadnej nagrody. Jednak
obrazki zostały wydrukowane i
powieszone w holu szkoły.Więc
zachęcamy do zobaczenia
ich.Nauczyciele podziwiali prace i byli
nimi zachwycenie.A to pokazuje na to, że
nie liczy się wygrana tylko chęci.
                            

.

Samorząd szkolny
  Ostatnio w naszej szkole odbyło się  głosowanie na
 przewodniczącego szkoły.  Walka demokratyczna
 była bardzo trudna.  Dwie osoby miały taką samą
 liczbę głosów.  Do Samorządu startowało 15 osób.
Wyniki  są następujące:
  
Główny Przewodniczący:
  - Maja Cieślak kl.6a
  Wiceprzewodniczące:
  - Maria Dybiec kl.6a
  - Oliwia Gozdek kl.5c
  Opiekunowie Samorząd Uczniowskiego:
  pani Izabela Wachowska
  pan Michał Sompor

Wizyta Biskupa Andrzeja Dziuby
  
4 poździernika 2016 r. w naszej szkole zawitał Biskup
Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba wraz z 
proboszczem parafii Św.Wawrzyńca w Sochaczewie.
Z okazji tego wydarzenia klasa 6a,6d i 5c pod opieką
pań: Anny Zaremby, Anny Sarnowsko-Żakowskiej,
Elżbiety Księżak i Marii Podkańskiej przygotowali
występ  przedstawiający kilka scen z życia
Św.Wawrzyńca.Dzięki ciężkim próbom wszystko się
udało i publiczność biła głośne brawa. Po występie
Biskup zgodził się na udzielenie kilku pytań do
naszego wywiadu, który możecie lub będziecie mogli
przeczytać w tym lub w kolejnym wydaniu naszej
gazetki. Po wyczerpujących odpowiedziach  zakończył
wizytę w naszej szkole i pojechał do innych szkół w
naszym mieście i nie tylko.

. .
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Pasowanie na czytelnika
W środę uczniowie klas II naszej szkoły zostali
uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki
Szkolnej.
Podczas pierwszej części uroczystości dzieci
obejrzały inscenizację bajki samograjki Jana Brzechwy
„Czerwony Kapturek”, przygotowanej przez uczennice
z klasy V d : Annię Marciniak, Karolinę Żakowską,
Marię Ładę, Marcelinę Paduch, Amelię Kujawę, Julię
Kałęcką, Weronikę Wojciechowską.
Po obejrzeniu przedstawienia dzieci mogły pochwalić
się swoją wiedzą na temat poszanowania książek oraz
zachowania w bibliotece szkolnej. Na zakończenie
nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać
i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani
na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde
dziecko otrzymało książkę ufundowaną przez Radę
Rodziców.
Mamy nadzieję, że od tej pory każdy uczeń klasy
drugiej będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w
sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych
bohaterów książkowych.

.

.

Bezpieczni w drodze do szkoły/domu

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację
związaną  z bezpieczeństwem dzieci.  W ramach tej 
edukacji, 19 września uczniowie klas I III oraz dzieci z
oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w spotkaniu z
Policjantką z Komendy Powiatowej Policji w
Sochaczewie. Uczniowie  mieli okazję przypomnieć
sobie zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły  i
poza szkołą. Pani Policjantka omówiła zasady
poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy
rowerem, zwróciła także  uwagę na
niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w
kontaktach z obcymi, omówiła sposoby unikania ich.
Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy
odblaskowe, które każdy uczeń powinien
posiadać. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu,
dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
oraz zadawały bardzo dużo pytań. Mamy nadzieję, że
dzięki temu spotkaniu nasi uczniowie mają
świadomość , że ich bezpieczeństwo, w dużej mierze
zależy od nich samych. 

.

.

.

.
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     CO W  
 SZKOLE 
         PISZCZY? 

Świetlica szkolna zaprasza uczniów na zajęcia
dodatkowe
wzbogacające naszą ofertę. Rok szkolny 2016/2017

1. „Z językiem polskim za-pon-brat” wtorek g. 830-
1000

2. Realizacja programu „Cała Polska czyta
dzieciom” piątek g. 915-1000

3. „Z ortografią na wesoło” piątek g. 815-900

4. Easy English – zajęcia językowe środa g. 730-815

g. 1440-1525

1. Koło języka angielskiego pn. g. 1200-1245

2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
piątek g. 1300-1345

3. Zajęcia wyrównawcze z uczniami mającymi
trudności wtorek g. 1030-1115

w nauce piątek g. 930-1015

1. Poznajemy historię naszego regionu i ojczyzny
piątek g. 950-1035

2. Tradycje, obrzędy i legendy regionu oraz kraju pn.
g. 1045-1130

środa g. 950-1035

1. Koło biblijne pn. g. 1045-1130

piątek g. 950-1035

1. Przygotowanie uczniów klas III do Pierwszej
Komunii wtorek g.1345-1430

Świętej czwartek g.1525-1620

1. Realizacja programu profilaktycznego „Żyj zdrowo
środa g. 1000-1130

i kolorowo”
1. Zespół taneczny „TIP-TOP” środa g.1045-1130

2. Zajęcia artystyczne – uczymy się piosenek dla
dzieci czwartek g.1245-1330

3. Świetlicowy artysta – zajęcia plastyczno-
techniczne pn. g.1045-1130

wtorek g. 815-900

Kierownik świetlicy
                                     Urszula Karazja

Pierwszoklasiści z klasy I B swoją przygodę z nauką
czytania i pisania rozpoczęli od poznania  Kaczuszki
Omi. Kaczuszka Omi będzie z nimi poznawać Polskę ,
szukać przyjaciół, uczyć się dobrych manier, ładnie
czytać i pisać. Wyczarowaliśmy kaczuszkę z
kółeczek. Dzieci tak bardzo pokochały papierową
przyjaciółkę, że z pomocą rodziców zaczęły układać
króciutkie rymowane wierszyki. 

Kaczuszki mają zgrabne nóżki,
Żółte brzuszki, małe uszki, jak to u kaczuszki.
                                             Daniel Połeć
Kaczka kwacze kwa kwa kwa
Dzieci skaczą hop sa sa
                                            Kuba Szymański
Kaczuszko, kaczuszko powiedz mi coś na uszko, a co
mam ci powiedzieć....kwa, kwa, kwa
                                            Jaś Brodowicz
Była sobie raz kaczuszka, co lubiła czerwone
jabłuszka
                                            Wiktor Myśliwiec
 Niedaleko krzaczka mieszkała sobie kaczka, chodziła
na bogaczka i miała synka kwaczka.
                                          Hubert Krawczyk
Kaczka kwacze kwa,kwa,kwa, żółty dzióbek ma
                                         Mateusz Mergner
Idzie sobie wesoła kaczuszka, a tu zielona jabłuszka.  
                                            Piotruś Zielkowski-Barciak
Idzie sobie kaczuszka nad wodę, a tu bęc wskoczyła
do wody żabka. Idzie sobie znowu kaczuszka, a tu
jedna żabka. Idzie sobie kaczuszka do domu, spotkała
misia. Miś czekał przed drzwiami z miodem.
Otworzyła misiowi drzwi i zaprosiła do zabawy.
                                             Kuba Kamiński
Złota jesień
Złota jesień już nadchodzi.
Jeże zapadają w sen zimowy.
Złote liści też spadają,
Na bębenkach sobie grają
                                     Michalinka Kozłowska I B

. .
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 Słodki Top Chef
    Hej! W tym wydaniu pokażemy wam dwa        
 przepisy na : 

1. ,,Szyszki''
2. ,,Kostkę Królowej''

Szyszki
składniki:

250 g margaryny
pół kg krówek
4 paczki ryżu preparowanego 

 wykonanie:
 W rondelku rozpuścić masło, dodać krówki i mieszać
 dopóki nie powstanie aksamitna masa krówkowa.
 Zdjąć z gazu naszą masę i wsypywać stopniowo ryż.
 Masę nabieraj na łyżkę i formuj w dłoniach, gdy już
 wszystkie szyszki są zrobione to odłożyć najlepiej w
 jakieś chłodne miejsce żeby zastygły. 

10 najpopularniejszych ciast w naszej
szkole, na podstawie przeprowadzonej
sondy:

1. szarlotka
2. sernik
3. babka piaskowa
4. karpatka
5. napoleonka
6. wuzetka
7. krówka
8. murzynek
9. kremówka

10. raffaello 

Kostka królowej    
 składniki: 

duże opakowanie herbatników
250 g mascarpone
2-3 łyżki nutelli
6 żółtek
2 szklanki mleka
1 szklanka śmietany kremówki
150 g cukru
cukier wanilinowy
1 pełna łyżka mąki pszennej
3 pełne łyżki mąki ziemniaczanej
200 g masła w temperaturze pokojowej

Wykonanie:
 Żółtka, obie mąki i pół szklanki mleka dobrze
 wymieszać by nie powstawały grudki .Pozostałe
mleko  zagotować z cukrem i z cukrem wanilinowym.
Dodać  śmietanę, wymieszać i zagotować. Teraz
dodać  wcześniej przygotowane żółtka z mąkami.
Wszystko  energicznie wymieszać i zagotować. Ma
powstać  aksamitny budyń. Masło miksujemy do
białości i  stopniowo dodajemy wystudzony budyń.
Blaszkę  wykładamy papierem do pieczenia. Na dnie
układamy  ściśle herbatniki. Wykładamy połowę
kremu. Teraz  układamy kolejną warstwę herbatników i
resztę  kremu.Znowu układamy warstwę herbatników.
Na  koniec smarujemy masą nutellową która powstaje
z  wymieszania nutelli i mascarpone.(starłyśmy
czekoladę do ozdoby).

 Rady dla młodych cukierników:  
1. Myj zawsze ręce nie ważne czy robimy ciasto czy

obiad lub coś innego.
2. Miej zawsze związane włosy żeby żaden włos nie

dostał się do waszych smacznych smakołyków.
3. Gdy dotkniesz skorupki jajka to umyj ręce bo na

skorupce jest bardzo dużo zarazków

.. ..
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FRYZ, CIUCH I JUŻ!

2. Wychowanie fizyczne .
Na lekcjach wychowania fizycznego  nie można
mieć kolorowych bluzek! Biała bluzka, ciemne
spodenki i koniecznie obuwie sportowe. W
zależności od pogody  możemy założyć dres
sportowy: bluza długi rękaw i długie spodnie.  Na
w-f powinnyśmy mieć związane włosy. Na obrazku
u góry macie pokazany przykład (fotografia
środkowa).

3. Na co dzień.
To już zależy od waszej fantazji . Oczywiście
wszystko w ramach zdrowego rozsądku. Ja mam
jasnoróżowy sweterek i czarne spodnie.
Mam nadzieję ,że pomogłam. Julka

Wszyscy wiemy,że jest już jesień więc przydały by
się czapka i rękawiczki.

Tylko jak je dobrać tak żeby wszystko do siebie
pasowało?

Zacznijmy od tego że najlepiej żeby czapka i
rękawiczki były w jednym kolorze i pasowały do
naszej kurtki oczywiście . Jeżeli ja mam kurtkę
zieloną to najbardziej do mojej kurtki pasowałby
kolor : szary, niebieski, żółty lub czerwony. 

Gdzie kupić czapkę lub rękawiczki? 

Osobiście zazwyczaj czapkę i rękawiczki kupuję w
sklepach takich jak : Sinsay, Reservded,
NewYorker lub House . Oczywiście nie musicie
mieć stylu takiego jak ja jest dużo innych sklepów z
ładnymi i porządnymi czapkami i rękawiczkami.

W tym numerze ja pokaże wam jak się ubrać na
wewnątrz, a moja koleżanka Oliwia jak dobrać
ubiór zewnętrzny.
Wakacje się skończyły i na nowo rozpoczynamy
naukę w szkole. Niestety z luźnych ciuchów
musimy zrezygnować. Powinniśmy się ubierać
skromnie i schludnie. Poniżej znajdziesz
propozycje jak się ubrać np. na apel w szkole, na
w-f i po prostu na co dzień.

Miłego czytania!

1.Ważne wydarzenia w szkole
Ważne wydarzenia, które odbywają się w szkole
np. apele, konkursy powinniśmy być ubranym na
galowo (strój czarno-biały, albo granatowo-biały). 
Nie jakieś spodnie z dziurami , kolorowe bluzki,
bluzki z dużym dekoltem. Na zdjęciu, (fotografia z
lewej strony) jest przykład jak możecie się ubrać. W
moim przypadku jest to biała bluzka i czarna
spódnica do kolan. Włosy można mieć spięte np. w
warkocz lub tak jak ja rozpuszczone i przepasane
opaską .

.

.

.
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Witaj szkoło na wesoło

SPORTOWY ROK SZKOLNY 2016/2017 W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3
Kolejny rok sportowy, kolejne zmagania i rywalizacja
naszych sportowców. Podczas pierwszego spotkania
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w
drodze losowania wyłoniła się grupa szkół z którymi
będziemy spotykać się na zawodach
międzyszkolnych tj. Szkoła Podstawowa nr 7 w
Chodakowie, Szkoła Podstawowa w Iłowie, Szkoła
Podstawowa w Brochowie, Szkoła Podstawowa w
Rybnie, Szkoła Podstawowa w Kątach , Szkoła
Podstawowa w Szymanowie, Szkoła Podstawowa w
Kamionie , Szkoła Podstawowa w Żukowie, Szkoła
Podstawowa w Giżycach. 
Nie będzie łatwo, grupa jest bardzo mocna, rywalizacja
bardzo trudna, ale dołożymy wielu starań aby osiągnąć
jak najlepsze wyniki. już po pierwszych zawodach . 26
września br. w Kamionie odbyły się Powiatowe
Indywidualne Biegi Przełajowe. Wśród 21 osób naszej
szkoły , 10 –ciu zakwalifikowało się na Międzpowiat. 
Są to: z klasa V dziewczęta: Skomiał Julia z klasy
VC( 4 m-ce), Gosik Michalina z klasy VC ( 5m-
ce),Gozdek Oliwia z klasy 5C (10 m-
ce) chłopcy: Bednarczyk Mikołaj z klasy VC który
wyalczył srebro Dubielecki Bartosz z klasy VC ( 10
m-ce)Kryś Bartek z klasy VB (11 m-ce) 

z klas VI dziewczęta Markiewicz Dominika z klasy VIB
(5m-ce) Frank Wiktoria z klasy VID ( 9m-ce)
Mikołajczyk Zuzia z klasy VID (11m-ce) chłopcy
Zaczkowski Adam z klasy VIA (7m-ce) Gratulujemy i
życzymy pomyślnych wiatrów na międzypowiecie
Dziękujemy również osobom ,które uczestniczyły w
rywalizacji a nie znalazły się w pierwszej dwunastce
:Szymańskiej Liwii z klasy VID, Jaworskiej Kasi z
klasy VID, Kniaziuk Ilonie z klasy VIB , Kałęckiej Julii z
klasy VD, Awtuch Maksymilianowi z klasy VIA,
Jaworskiemu Mateuszowi z klasy VIA , Rogowskiemu
Damianowi z klasy VIA, Rygackiemu Patrykowi z
klasy VID , Kowalczykowi Kubie z klasy VIE .
Naszych sportoców do zawodów przygotowywali
wszyscy nauczyciele w-f a opiekunami byli Marzanna
Popławska i Dariusz Górski.Bardzo gratuluję
zawodnikom i zawodniczką.
BIEG PAPIESKI PO RAZ DWUNASTY
Dnia 23 października po raz dwunasty w Chodakowie 
wszyscy chętni zarówno dzieci,młodzież i dorośli
stanęli do rywalizacji podczas Biegu Papieskiego. Nie
zabrakło w tym biegu uczniów Szkoły Podstawowej nr
3. W biegu startowało 26 uczniów z naszej szkoły.
Rokrocznie liczna grupa uczniów startuje pod opieką
nauczycieli wychowania fizycznego. Z wielkim
zaangażowaniem jak również z wielką satysfakcją
wpadają na metę zdobywając pamiątkowe medale.
Trasę biegu wyznaczały dwa pomniki: Jana Pawła II w
Chodakowie oraz Jana Pawła II i Prymasa Kardynała
Wyszyńskiego w Sochaczewie, które dzielił dystans
4700m.
Głównym organizatorem w przygotowaniu biegu było
Stowarzyszenie Na Rzecz Sportu i Rekreacji „RAZEM
I SPRAWNIE”, Burmistrz Miasta Sochaczew oraz
Szkoła Podstawowa nr 3.

,

.

,
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NASZE PASJE 

.

. .

    Nazywam się Michalina Gosik i chodzę do klasy
Vc Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie.Mam
10 lat. Przez ostatnie lata mój wolny czas
przeznaczam na realizację mojego marzenia. Chcę
zostać tancerką.
Uwielbiam tańczyć, ponieważ sprawia mi to
przyjemność. W ten sposób wyrażam swoje emocje
i uczucia. W tańcu nie da się szybko osiągnąć
sukcesów, żeby dobrze tańczyć trzeba
systematycznie i ciężko pracować.   Chodzę do
klubu tańca Carbo Dance, gdzie trenerami są moje
ulubione i ukochane trenerki- Pani Anna
Baśkiewicz  i Pani Martyna Brzezińska. Mam tam
wiele sympatycznych koleżanek i kolegów,
młodszych i starszych, nawet z gimnazjum              i
liceum. 
    Tu, na zajęciach tańca Hip-Hop ćwiczymy układy
i stajemy się coraz lepsi technicznie. Podczas zajęć
z akrobatyki ćwiczę figury gimnastyczne, np.:
szpagaty i skoki, które zwiększają moją gibkość i
wytrzymałość.
      Wiosną tego roku, ze swoim zespołem w mini
formacji, formacji, duecie i solo , uczestniczyłam  w
mistrzostwach Polski w Bydgoszczy. 

Tańczyłyśmy na dużej scenie przed prawdziwą
publicznością, nie jak zwykle przed rodzicami
i znajomymi. Przed wejściem na parkiet złapała
mnie duża trema.Bałam się, że pomylę kroki 
i wtedy całą grupę wyśmieją. Na szczęście tak nie
stało się. Wszystko poszło dobrze . Później jeszcze
jeździłyśmy na zawody do Warszawy i tam razem  z
moją koleżanką Zuzią Perak z kl. IV c        w duecie
zajęłyśmy 2 miejsce. W solo zdobyłam też 2
miejsce. Bardzo się cieszyłam. Potem były jeszcze
występy na Motosercu i na Dniach Sochaczewa.
      Uważam, że jak na mój wiek moje umiejętności
taneczne są na wysokim poziomie ale wiem, że
muszę jeszcze dużo ćwiczyć, żeby dołączyć do
najlepszych. Dlatego wciąż pracuję nad sobą
i rozwijam moją pasję  i hobby, którym jest właśnie
taniec.
       Oczywiście taniec to nie jedyna moja pasja.
Uwielbiam jeszcze śpiewać, malować, pływać,        
ale taniec jest na pierwszym miejscu.

.

. .
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Wyjdźcie z domu nie siedźcie przed komputerem,
świat przyrody was wzywa i cały czas na was czeka.
A to co tu przeczytacie na pewno wam się przyda do
tego , więc na początek wymienimy wam kilka
gatunków roślin występujących w Sochaczewie.
- DRZEWA I KRZEWY
kasztanowce, dęby, buki, różne gatunki orzechowców,
wierzby, sosny, brzozy, świerki, modrzewie, jarzębie,
bzy, klony, topole, lipy, jodły, śnieguliczki, cisy
zwyczajny, grab, jesion
- ROŚLINY ZIELNE
różne paprotnie, gorysze, jastruny, kieliszniki,
koniczyny, rumianki, mlecze, bniece, chabry, dzwonki,
nie zapominajki, miłki, dąbrówki, pępawy, fiołki, babki
wyniosłe, jemioła pospolita, powoje, skrzypy
Na terenie naszej szkoły też możemy spotkać
przeróżne gatunki roślin i ogromne buki i malutkie
kieliszniki. Radze wam niektórych roślin nie zrywać
chyba , że chcecie mieć kłopoty. przykładowo
wymienimy wam kilka gatunków roślin , które na
pewno widzieliście na terenie naszej szkoły:
kasztanowce, buki, cisy, modrzewie, bzy, sosny,
świerki, lipy, kieliszniki, paprocie, koniczyny, mlecze, 

jastruny, gorysze, stokrotki, jałowce są też róże i
tulipany.
W Sochaczewie można bez problemu spotkać rośliny
lecznicze ale zdarzają się też trujące których radzimy
wam nie zrywać.
LECZNICZE :
BABKA LANCETOWATA- jest rośliną znaną od bardzo
dawna w lecznictwie. Przewija się w lecznictwie przez
wieki. W starożytności zalecano sok z babki na
ukąszenia skorpionów i węży, w średniowieczu na
złamania i opuchlizny. Współcześnie zaleca się roślinę
na chrypę, suchy kaszel i na problemy z żołądkiem,
BEZ CZARNY- jest popularną rośliną stosowaną w
celach leczniczych od wieków. W starożytnym Egipcie
roślina stosowana była do leczenia oparzeń. W
medycynie tradycyjnej ekstrakt z bzu wykorzystywany
był w leczeniu cukrzycy. W Ameryce Północnej roślina
wykorzystywana była przez Indian do leczenia
przeziębień i chorób skórnych.

RUMIANEK POSPOLITY-W medycynie i kosmetyce
używa się olejku. Najczęściej jest stosowany doustnie
jako środek przeciwzapalny i przeciwskurczowy
układu pokarmowego ma też działanie
przeciwalergiczne. Użyty zewnętrznie przeciwdziała
stanom zapalnym skóry.
TRUJĄCE:
Niewiele wam możemy powiedzieć oprócz tego że
lepiej ich nie zrywać , więc po prostu wymienimy kilka
gatunków: szczwół plamisty, blekot, pospolity, cis
pospolity. Cis pospolity jest rośliną trującą ale hoduje
się go jako roślinę ozdobną.
   To na tyle w tym numerze , spotkamy się            
kolejnym
             DO ZOBACZENIA POSZUKIWACZE!!!

...

...

Z PRZYRODĄ NA TY
ROŚLINNOŚĆ SOCHACZEWA 

...

...
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    SUPEŁEK

.

.

1.Przedmiot który ogrzewa nam mieszkania w okresie
jesiennym i zimowym.
2.Często je słyszymy gdy jesteśmy w lesie.
3.Przedmiot służący do wyznaczania kierunku.
4.Jesienią spadają…..
5.We wrześniu rozpoczynamy kolejni (lub pierwszy)
rok …
6.Jesienią…. jest krótki ,a noc długa.
HASŁO TO:........................-pora roku, która występuje
po lecie, panują wtedy umiarkowane temperatury
powietrza.Za to często zdarzają się deszcze lub
grady,także zaczyna się rok szkolny.

.

Kilka odpowiedzi na nurtujące    
                 nas pytania:

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?
Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania
promieni słonecznych. gdy zbliża się zima i słońce
świeci krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas
główną rolę w tworzeniu barwy liścia zaczynają
odgrywać inne barwniki, np., żółte lub pomarańczowe.

Dlaczego drzewa zrzucają liście?
Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody
w czasie zimy. Sygnałem do zrzucenia liści jest
dla drzew długość dnia. Gdy jesienią dni stają
się krótsze, między liściem a gałązką drzewa tworzy
się przegroda, która sprawia, że do liścia przestaje
dopływać woda. Liść usycha i przy podmuchu wiatru
odpada od gałęzi.

Skąd ptaki wiedzą, ze czas już odlatywać
do ciepłych krajów?
Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak
możliwości zdobywania pokarmu i niska temperatura
powietrza. Jednak największą rolę odgrywa
najprawdopodobniej długość dnia. Im bliżej zimy,
tym dni staja się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują
podobnie, jak my kalendarz.

                Quiz  
1.Jakie kwiaty kwitną tylko jesienią?
a)tulipany             b)bzy                c)chryzantemy
2.Jakie zjawiska atmosferyczne występują
najczęściej?
a) burze               b)tęcza             c)mgły
3.Jaki typ pogody przeważ jesienią?
a) słońce i ciepło b)wiatr i deszcz c)grad i śnieg
4.Jakiego koloru są liście?
a) zielone        b) żółto-zielone    c) czerwone 

.

.

.
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      WIERSZYKARNIA

.

Złota jesień

Dziś koszykiem jabłek nas wita,
razem z kolorami nowy pomysł świta.
Złote myśli w październiku,
nikt nie pamięta już o budziku.
Każdy z nas to teraz przyzna,
to nie bajka, to polszczyzna.
Już nas woła w to południe,
patrz przez okno och... jak cudnie!

Czerwony wrzesień

Wrzesień już, chłodne dni
słońca mało bo,
jesień puka już do drzwi
kolorując tło.
Czerwień tu, złoto tam,
zieleń znika już.
Ciesz się tymi kolorami,
bo zima tuż, tuż....

Melancholia

Dzień budzi się zasnuty mgłą,
cisza, spokój, gdzie nie gdzie przeleci
jeszcze spóźniona pszczoła,
w kropelkach rosy na pajęczynie
przegląda się wstydliwe Słońce,
na drzewach paleta barw
Jesień...

Pani Jesień

Pani Jesień lasu pilnuje,
zwierzętami i roślinami się opiekuje.
Wróble swoim śpiewem ją witają,
Lisy z dekoracjami biegają.
A Pani Jesień jaką nam niespodziankę wymaluje?
Ona nam jesień na kolorowo pokoloruje!

Jesienna pora

Gdy nad pola wpełznie mgła,
gdy zasnuje łąki, drogi,
gdy po wodzie będzie szła,
znak, że jesień już nadchodzi.

Chłodne ranki, krótkie dni
i deszczowe noce długie,
myślisz, szkoda lata
i jak ja pory tej nie lubię.

Przyjdą wiatry, przyjdzie deszcz,
szaro buro wkoło będzie,
I ty przecież lepiej wiesz,
że już tak do wiosny będzie.

Szkoda smucić się bez przerwy,
taka kolej rzeczy już
i na darmo tracić nerwy,
lepiej ze mną w drogę rusz.

Pójdźmy razem na to wzgórze,
gdzie kasztany leżą i
zwróćmy wzrok ku samej górze,
spójrzmy jak korona lśni.

Czerwień, złoto, żółć i rdza,
czasem zieleń znajdziesz też,
spójrz, tam pająk nić swą tka,
a pod drzewem tupie jeż.

Tam wiewiórka kitą rudą
zmiata liście z drzewa, by
zmieścić w dziupli kolbę długą
i żołędzi kupki trzy.

Liście błyszczą kolorami,
lecą z drzew i krzewów, a
pod pustymi gałęziami
spędzisz ranek albo dwa.

.
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      PAMIĘTNIK  
           MARIANNY

.

31 sierpnia 
Mam na imię Marianna, mam 10 lat. Przeprowadziłam
się z Krakowa do Sochaczewa. Będę chodziła do
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
do klasy 5. Mam nadzieję, że znajdę jakieś koleżanki i
kolegów, ale w głębi serca bardzo się boję nowego
rozdziału w moim życiu.

1 września
Dziś jest rozpoczęcie roku szkolnego, przygotowuję
się i idę do szkoły. Przed szkołą spotykam się z całą
moją klasą. Po mszy świętej  wracamy do szkoły i
idziemy do klas. Pani w sali zapoznała mnie z całą
klasą, klasa bardzo miło mnie przyjęła, ale chłopaki nie
ucieszyli się na mój widok. Uważam, że w nowej
szkole będzie dużo ciekawych rzeczy i nowych
przygód.

2 września
Dzisiaj niechętnie wstałam z łóżka, ponieważ
przypomniałam sobie Kraków. Bardzo się boję
dzisiejszego dnia w szkole, ciekawe z kim usiądę w
ławce. Jadę do szkoły. Wchodzę do szkoły, szukam
szatni i przebieram buty. Zadzwonił dzwonek. Idę na
drugie piętro do sali matematycznej. Wchodzę i siadam
do wolnej ławki. Po chwili dosiada się do mnie
dziewczynka o imieniu Gabrysia. Okazała się bardzo
miła. Zaczyna się lekcja. Pani czyta listę obecności.
Lekcja matematyki minęła. Zadzwonił kolejny
dzwonek. Następny polski. Na przerwie spacerowałam
z Gabrysią, która zapoznała mnie z innymi
dziewczynami. Kiedy przerwa się skończyła,
ustawiliśmy się przed salą. Ta lekcja minęła tak samo.
Bałam się, że chłopaki z mojej klasy będą się ze mnie
śmiali i wytykali mnie palcami. Lekcje się zakończyły.
Idę na przystanek autobusowy, na którym spotykam 
Gabrysię. Okazało się, że mieszkamy bardzo blisko
siebie. Gdy wysiadłyśmy z autobusu, poszłyśmy do
mojego domu odrobić wspólnie lekcje.

3 września

Dzisiaj wstałam w bardzo złym humorze, ponieważ
m9j mały pies Miki całą noc szczekał. Jest ponury i
deszczowy dzień. Mama kazała mi rano jechać na
rowerze do sklepu po chleb. Wracając ze sklepu
jadący obok mnie samochód ochlapał mnie kałużą,
która była na ulicy. Byłam cała Mokra na szczęście, że
dojeżdżałam już do domu. Jak pojechałam od razu się
przebrałam i zjadłam śniadanie. Po południu poszłam z
rodzicami do kina. Film bardzo mi się spodobał, ale był
bardzo długi. Wieczorem zmęczona całym dniem
rzuciła się na łóżko i bardzo szybko zasnęłam.

 4 września
Dziś wstałam w bardzo wcześnie, ponieważ wczoraj
bardzo szybko zasnęłam. Kiedy wchodziłam na dół na
śniadanie mama powiedziała mi, że Miki wpadł pod
samochód. O 12.00 pojechaliśmy do kościoła. Mama
nie pojechała z nami dlatego, że pojechała z Mikim do
weterynarza. Gdy wróciliśmy z kościoła szybko
zadzwoniłam do Gabrysi i wszystko jej opowiedziałam.
Mama wróciła o 14.00, ale bez psa ponieważ Miki
złamały nogę i został u weterynarza. Bardzo się
zamartwiłam ale szybko się pozbierałam. Wieczorem
odrobiłam lekcje i spakowałam się na następny dzień.
Cieszę się, że już się skończył ten dzień, za dużo
trochę tych wrażeń i niespodzianek. Najgorsza jest
myśl co będzie z Mikim, nigdy jeszcze nie był w takim
stanie. Jutro ma mieć jeszcze jakieś prześwietlenie i
zobaczymy co będzie.

20 września
Drogi pamiętniku, długo nie pisałam. Tyle się działo, w
szkole i w domu. Na szczęście Miki już prawie
normalnie chodzi. W szkole zaś katastrofa. Dostałam
jedynkę z matmy, ale nie to jest najważniejsze ani
najgorsze ...zakochałam się a on mnie wcale nie
dostrzega. Czy może być gorzej?

.
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Zachęcam do przeczytania książki
pt. "Nasza mama czarodziejka"
Joanny Papuzińskiej. Jej bohaterką
jest mama, która potrafi czarować.
Książka opowiada o różnych
przygodach wesołej rodzinki. Na
przykład o poduszkach, które same
latały.
Polecam ją do przeczytania, bo
znajduje się w niej wiele ciekawych
przygód. 
        Roksana Dobrzyńska kl. IIIc

.

Zachęcam was do przeczytania
książki pt. "Hania Humorek
zostaje gwiazdą", której autorem
jest Megan Macdonald. Głównymi
bohaterami tej książki są Hania i jej
młodszy brat, Smrodek. znajdziecie
w niej ciekawe akcje. jedną z nich
jest wyprawa do szpitala i to co się
tam wydarzyło. 
               Amelka Jarota kl. IIIb .

   
    Tę książkę warto          
             przeczytać. 

Zapraszam do przeczytania książki pt. "Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica gazety",
autorstwa Martina Widmarka i Heleny Willis.
Akcja książki rozgrywa się w małym szwedzkim
miasteczku Volleby i jego okolicach. 
Główni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą do tej samej
klasy i wspólnie prowadzą biuro detektywistyczne.
Mają super przygody i rozwiązują ciekawe zagadki.
Czytanie tej książki to wielka przygoda i myślę, że
Wam też się spodoba. 
                                              Iga Mackiewicz kl. IIIb

Roksana Dobrzyńska kl. IIIc

Iga Mackiewicz kl. IIIb

Amelka Jarota kl. IIIb
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    Tę książkę warto          
                 przeczytać.

Zachęcam Was do przeczytania komiksu Kornela
Makuszyńskiego pt."Koziołek Matołek".
Główny Bohater Koziołek ma rożne przygody. Na
przykład pewnego razu dotarł do domu, w którym
postanowił się przespać. Podczas snu przyszedł
złodziej i wziął go do wora. 
Na szczęście Koziołkowi udało się uciec. 
Ksiażka jest ciekawa i zabawna. Wam też się
spodoba. Znajdziecie ja w szkolnej bibliotece. 

                  polecam     Przemek Tylkowski kl. IIIc

.

.

Zachęcam Was do przeczytania książki "Mój
Kochany Kotek". Na pierwszej stronie znajdziecie
naklejki za słodkimi obrazkami kotków.
Dowiecie się również wielu ciekawych rzeczy o
kotach. 
Napisane jest w niej to, co jest potrzebne, żeby kot
czuł się dobrze w nowej atmosferze.
Liczę na to że ta książka Wam się spodoba.
                          
                                        Blanka Bluczak kl. IIIb

Przemek Tylkowski kl. IIIc

Blanka Bluczak kl. IIIb
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      MĘSKIM OKIEM

                     Wycieczka po cmentarzach.
Hej, jako miłośnik jazdy  na  rowerze oraz  historii, na
spędzenie wolnego czasu proponuję  wycieczkę 
rowerową po sochaczewskich cmentarzach. Wiem,
może  trasa mało  oryginalna  ale  przecież niedługo
Wszystkich  Świętych 1 listopada. 
Zaczynamy od  cmentarza  przy  Traugutta  jako  od 
najstarszego  w  mieście,  jak pewnie  wiecie  znajduj 
się  tam  groby katolickie,  muzułmańskie,  cygańskie, 
protestanckie  i  kilka  prawosławnych. Cmentarz  w
Trojanowie  to głownie cmentarz  wojskowy -  tam 
znajdziemy najwięcej  mogił żołnierzy poległych  w 
Walkach  nad  Bzurą  w  1939r. Cmentarz  na 
Wypalenisku to dość ,,młody'' cmentarz, możemy
zostawić  go  na  koniec tam  pewnie  znajdziemy 
wielu  znajomych  naszych  rodziców  czy  dziadków
a  może  i  Kogoś  z  naszej  rodziny. Koniecznie
pojedzmy do  Kozłowa  Biskupiego, na  tamtym
cmentarzu znajduje się  zbiorowa  mogiła wojskowa
, spoczywają  tam żołnierze polegli w  1939 r a  także
polegli  w  I Wojnie  Światowej.
Pamiętajmy o  grobach  bezimiennych, zapalmy 
znicz  na  zapomnianych grobach, uporządkujmy  je
.Na  taką wycieczkę możemy pojechać  grupą 
oczywiście pod  opieką  dorosłego. Mój dziadek
chętnie  nam  poprowadzi  wycieczkę,  bardzo  lubię 
jeździć  z  nim  na wycieczki . Połączymy  pokolenia.
Na  cmentarzu spokój i  bez szaleństw, ostrożnie z
ogniem. Weźcie też jakieś kwiaty. Możemy  też kupić 
znicze w miseczce pewnie nie raz je widzieliście. Są
też i elektryczne wkłady.Zaopatrzcie się też we wkłady
do zniczy lub właśnie te miseczki często  powodują
pożary. Zwykle groby są czyste ja np. bardzo dbam o
groby,  ale  są też  zaniedbane. Niestety wiele grobów
niszczeje,  kiedy nikt się nimi nie opiekuje. 
Listopad to miesiąc pamięci o zmarłych. Zatroszczmy
się nie tylko o pomniki bisskich, ale również tych o
których nikt nie pamięta.

Jeśli lubisz aktywność fizyczną , to również
 nasza szkoła oferuje wiele zajęć, na których
rozwiniesz swoje talenty ruchowe. Możesz
zapisać się na sks- y z piłki siatkowej, ręcznej,
badmintona oraz rugby. Każdy znajdzie coś
dla siebie. 

NASZA REDAKCJA :

Dziennikarze: Anna Czubla, Maja Cieślak, Andźelika
Szymańska, Wiktoria Zobaczyńsa, Marysia Dybiec,
Anna Marciniak, Maria  Łada, Michalina Gosik, Julia
Skomiał, Oliwia Gozdek, Ania Mergner, Igor Dragan,
Filip Błaszczyk, Julia Dziurzyńska, Stanisław
Wardziak, Kacper Biernacki, Zuzanna Kwecllich,
Mikołaj Bednarczyk. 
Nauczyciele: Krystyna Stańkowska, Zofia Szydełko,
Elżbieta Tonecka, Urszula Karazja. 
TRÓJWIEŚCI
opiekunowie: Katarzyna Figut, Marzena Stasiak
Szkoła Podstawowa nr 3 im Bolesława
Krzywoustego, 
ul. Hanki Sawickiej 5
96-500 Sochaczew
Polska 
                  
       

Cmentarz Nieznanego Żołnierza w Trojanowie

SPOSOBY NA NUDĘ:

Zapraszamy wszystkich chłopaków chcących
zostać ministrantami do biblioteki kościelnej w
każdą sobotę o godzinie 9.00 lub 10.00. Można się
też zgłaszać do Zakrystii po Niedzielnej Mszy
 Świętej.
Umiesz tańczyć? A może chcesz się nauczyć a
nie miałeś wcześniej ku temu sposobności? Teraz
jest na to najlepsza okazja! Przyjdź do świetlicy
szkolnej i zapisz się do zespołu tanecznego TIP -
TOP. Dobra zabawa gwarantowana. 

.
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