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7 marca w
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stycznia 2017 r.
Była to specjalna
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wspierały 25-letnie
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wręczone zostały
srebrne medale,
specjalnie na tą 

okazję wybite
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i współpracę z Fundacją WOŚP.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Sochaczewa, została
wytypowana spośród wszystkich szkół  całej
Polski, realizujących ten program od momentu jego
pilotażu tj. 2006 r. do chwili obecnej, bez żadnych
przerw i z największą ilością przeszkolonych
uczniów ok. 1700.
Zanim jednak przystąpiliśmy do programu
ratowniczego, to od 25 lat, czyli od początków
grania orkiestry należeliśmy do najbardziej
aktywnego sztabu (Komenda Hufca ZHP
Sochaczew) biorącego udział w kolejnych Finałach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki
temu, miasto Sochaczew wybrane było do
pilotażowego programu ogólnopolskiego
„Ratujemy i Uczymy Ratować”, poprzedzonego
szkoleniem dla nauczycieli, prowadzonym przez
samego Jurka Owsiaka. Z każdej szkoły
podstawowej przeszkolono wówczas po dwóch
nauczycieli z klas młodszych (program skierowany
jest do klas I-III), którzy otrzymali certyfikaty
instruktorów ratownictwa Fundacji WOŚP. W
Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie takimi
instruktorami zostały nauczycielki Krystyna
Stańkowska i Zofia Szydełko.

„ Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd
jestem”
 Dnia 25 lutego 2017 r. odbyły się eliminacje
miejskie IV Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej „
Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem” w
ramach obchodów „ Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych” na terenie miasta Sochaczew.
Główne cele festiwalu to: popularyzacja dorobku
literackiego pisarzy patriotycznych,
upowszechnianie kultury i historii Polski oraz
inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w
kulturze i propagowanie patriotyzmu wśród
mieszkańców miasta. 
  Uczestnicy oceniani byli w 4 kategoriach
wiekowych. Nasi uczniowie, zarówno z klas
młodszych jak i starszych chętnie podjęli
wyzwanie, przygotowując wiersze i piosenki
patriotyczne. Zaprezentowali się pięknie o czym
świadczy ocena jury. Podczas uroczystego finału,
który miał miejsce 4 marca, ogłoszone zostały
wyniki i przyznane nagrody. Wśród laureatów
znalazło się liczne grono uczniów  naszej szkoły. 
w kategorii kl. IV- VI
 I miejsce zajęła  Zuzanna Mikołajczyk z kl. VId za
piosenkę  „ Biały krzyż”
III miejsce zdobył Bartek Ciura- kl. IVb za piosenkę
„ Czerwone maki…”
oraz zespół uczennic z kl. Vc: Michalina Gosik,
Oliwia Gozdek, Julia Skomiał za wykonanie
piosenki „ Jesteśmy stąd”
w kategorii kl. I- III III miejsce zajął Patryk
Chlebowski – kl. II c za wiersz „ Ojczyzna” J.
Brzechwy,
wyróżnienie otrzymała Julia Krzyżaniak za
recytację wiersza „ Przyśniła się dzieciom Polska”
E. Słońskiego
Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom ich
przygotowującym  gratulujemy.
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WYWIAD 

Wywiad z p. Krystyną Stańkowską - instruktorem
ratownictwa przedmedycznego Fundacji WOŚP w
Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie

Skąd wziął się pomysł na realizację programu
„Ratujemy i Uczymy Ratować” w naszej szkole?

  To długa historia, bo trwa od 2006 r. tj. od programu
pilotażowego wprowadzonego  w Polsce. A wszystko
zaczęło się od działalności ZHP w Sochaczewie. Od
początku mojej pracy pedagogicznej jestem
instruktorem ZHP. Kiedy w 2006 r. przystępowano do
wprowadzenia ogólnopolskiego programu Fundacji
WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” postanowiono
wybrać z całej Polski kilka szkół celem pilotażu
programu. Jako kryterium wyboru miast do  pilotażu,
wzięto współpracę  z Fundacją WOŚP podczas gry w
kolejnych finałach orkiestry - od pierwszego finału (25
la temu) do roku 2005.  Sochaczew z Komendą Hufca
ZHP, głównego organizatora wszystkich finałów w
Sochaczewie – po takim kryterium -  został
wytypowany do pilotażu. Po wyborze sześciu miast do
pilotażu, Fundacja WOŚP  z Jurkiem Owsiakiem na
czele przeprowadziła szkolenia nauczycieli. Do takiego
szkolenia  zostały wytypowane przez Pana dyrektora
Krzysztofa Werłatego w Szkole Podstawowej nr 3 dwie
nauczycielki z nauczania początkowego (program
wprowadzono do klas młodszych)   w osobach ja –
Krystyna Stańkowska i p. Zofia Szydełko. 

To był miesiąc kwiecień, a już  w maju rozpoczęłyśmy
szkolenia uczniów klas I-III. Programu zaczął cieszyć
się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, jak i ich
rodziców. Był to więc dobry początek. Do dnia
dzisiejszego, realizacja tego ogólnopolskiego programu
„Ratujemy i Uczymy Ratować” cieszy się dużym
zainteresowaniem zarówno w naszej szkole jak i w
środowisku lokalnym.
No właśnie, to środowisko lokalne. Gdzie jeszcze
prowadzicie takie szkolenia?
  Po rocznym programie pilotażowym, zainteresowanie
programem wzrastało. Szkoda więc było, by uczniowie
zatrzymywali zdobyte wiadomości i umiejętności w
tym zakresie. Postanowiłyśmy więc, wyjść z tym
programem do środowiska lokalnego.
Prezentowałyśmy go i nadal co roku prezentujemy
podczas ogólnodostępnych imprez lokalnych jak Dni
Sochaczewa, Europejskie Biegi Młodych
Olimpijczyków w Bielicach, Motoserce, Dzienny Dom
Opieki Społecznej na Trojanowie, Turniej Dzikich
Drużyn w  Chodakowie, Sochaczewskie  Lato na Pl.
Kościuszki, Muzeum Kolejki Wąskotorowej i
obchodzony tam Dzień Dziecka z Radiem
Sochaczew, Bicie Rekordu Resuscytacji, które
odbywa się w SP 3. Byliśmy i w dalszym ciągu
jesteśmy zapraszani do żłobka, przedszkoli, szkół
podstawowych celem przeprowadzania takich szkoleń
warsztatowych.  Program również w naszym
sochaczewskim środowisku lokalnym cieszy się
bardzo dużym powodzeniem. Podczas takich
prezentacji występujemy z małymi ratownikami
niemalże już jako profesjonaliści, z uwagi na posiadany
sprzęt do ćwiczeń. Podczas naszych szkoleń i
warsztatów wykorzystujemy treningowe mini fantomy,
dużego fantoma, fantoma dzidziusia i od niedawna
defibrylator ćwiczeniowy. Stąd też wzrasta
zainteresowanie naszymi szkoleniami zarówno w
naszej szkole jak i w środowisku lokalnym. 

. .. .
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foto. Zuchy w studio TVN z aktorką Anną Muchą.

Wiemy, że sprzęt sprzęt, którym się posługujecie
typu fantomy, defibrylator – są to rzeczy bardzo
drogie. Skąd więc wzięły się w waszym
posiadaniu?
 No właśnie, tak jak podkreśliłam już na początku
naszej rozmowy, że zainteresowanie programem
wzrasta, muszę wrócić więc do naszego programu
pilotażowego. Po zakończeniu pilotażu programu,
złożoną do Fundacji WOŚP dokumentacją i reklamą
naszych poczynań przez Komendę Hufca ZHP
zostaliśmy zaproszeni do studia Telewizji TVP 2 na
prezentacje programu w telewizji. Zainteresowanie
programem w całej Polsce wzrastało. Potem kolejne
prezentacje telewizyjne w TVP 2 oraz w TVN w
programie „Dzień dobry TVN”. Mieliśmy więc okazję
szkolić nie tylko naszą społeczność lokalną, ale także
takie gwiazdy telewizyjne jak Kinga Rusin, Anna
Mucha i inni. Po każdej naszej prezentacji telewizyjnej
przywoziliśmy w podziękowaniu za prezentacje
fantomy ćwiczeniowe, więc trochę się uzbierało Do
naszych akcji warsztatowych dołączył również Pan
Burmistrz Piotr Osiecki, który był przeszkolony przez 
młodych ratowników już kilkukrotnie.

foto. Zuchy z wizytą w Radio Sochaczew

Tak więc władze miasta, wspomnę tu również  o
naszym Panie  Dyrektorze Krzysztofie Werłatym,
wykazują duże zainteresowanie tym programem
ogólnopolskim i poczynaniami małych ratowników ze
szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie. Od dwóch
lat w ramach dalszego rozwoju naszych ratowniczych
poczynań organizujemy w ramach Dni Rodziny
Międzyszkolny Turniej Sprawności Małych
Ratowników. Po takim turnieju stajemy się - już nie
tylko i nasza szkoła, ale wszystkie uczestniczące w
turnieju – bogatsi  w sprzęt szkoleniowy. Mając
niemalże profesjonalny sprzęt do ćwiczeń w
resuscytacji, nie sposób jest zakończyć realizację tego
ogólnopolskiego programu „Ratujemy i Uczymy
Ratować”. Program ten stał się nawet programem
innowacyjnym w naszej szkole. Szkolimy nie tylko
uczniów klas I-III, ale ludzi dorosłych. Mali ratownicy
są instruktorami ratownictwa przedmedycznego w
swoich rodzinach  i cały środowisku lokalnym. Za
naszą aktywność w tym kierunku, poświęcony czas i
serce otrzymaliśmy jako szkoła wyróżnienie w
podsumowaniu 25 Finału WOŚP a ja, jako aktywny
instruktor z tej właśnie szkoły otrzymałam srebrny
medal, który zobowiązuje do dalszej aktywnej
działalności w tym zakresie. Jesteśmy otwarci na
wszelkie zaproszenia  i współpracę. W maju z okazji
Dnia matki prowadzić będziemy w naszej szkole,
szkolenia dla wszystkich mam w prezencie z tej
okazji. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy,
jka również zapraszamy na III juz edycję
Międzyszkolnego Turnieju Sprawności Małych
Ratowników. Turniej ten odbywa się w naszej szkole z
okazji Dnia rodziny. W tym roku przewidziany jest na
dzień 24 maja. Zapraszamy!
 
Dziękujemy za rozmowę i podkreślamy, że jesteśmy
przyjaciółmi małych ratowników  i towarzyszymy im
podczas wielu różnych zmagań i imprez społecznych
np. podczas corocznego „Bicia Rekordu Resuscytacji”.
ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.  
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„Trójka programuje ze
Scratchem”

Od września br. roku szkolnego rozpoczęły się
bezpłatne zajęcia z programowania. Nasza szkoła jest
jedyną szkołą podstawową w Sochaczewie, która
zgłosiła swój udział do pilotażu Ministerstwa Edukacji
Narodowej wdrażającego programowanie do szkół.
Przykłady z całego świata pokazują, że nauka
podstaw programowania jest możliwa już od
wczesnych etapów nauczania i to właśnie wówczas
przynosi najlepsze efekty. 
Pilotaż ma formę innowacji pedagogicznej prowadzonej
przez p. mgr Sylwię Czułek pt. „Programujemy ze
Scratchem”.

Jak nazwa zajęć wskazuje uczniowie programują w
Scratchu.
Uczą się na czym polega programowanie, jak
korzystać z programu Scratch, którego jasna i
przemyślana struktura ułatwiła i wspomaga myślenie.
Uczniowie mogą tworzyć samodzielnie własne
animacje, grafikę, gry i historyjki. Podczas zajęć są
kreatywni w wielu dziedzinach m.in. grafika, plastyka,
film, technika, matematyka i inne. Pracują
samodzielnie i jednocześnie w grupie, dzielą się
pomysłami, wymieniają kodami. Nie mają limitów
czasowych przy pracy, ani sztywnych ram wyglądu
projektu. Wytwory wyobraźni mogą swobodnie
odtworzyć wykorzystując program Scratch. Każdy
uczeń ma dostęp do komputera z Internetem i może
tworzyć własny program. Zajęcia cieszą się dużym
powodzeniem. Lista chętnych przekroczyła limit
miejsc. Uczniowie mają ogromną satysfakcję i radość
gdy udaje się wypracować swój projekt. Nauczyciel
prowadzący dostarcza pewnych modeli sytuacji
problemowych, podpowiada rozwiązania i kieruje pracą
podopiecznych. Na takich podstawach każde dziecko
będzie mogło budować swoją wiedzę, odkrywać swoje
zdolności, zyskiwać właściwe spojrzenie na świat,
stawać się dobrym obywatelem.

Motto zajęć:
” Przechodzimy z pozycji

cyfrowego konsumenta na
pozycję cyfrowego twórcy oraz
przyjęcie roli osoby władającej

technologią, a nie tylko
poddającej się jej.”
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JESTEŚMY MISTRZAMI!

Dnia 03.03.2017r . odbyły się eliminacje do
powiatowych zawodów z mini piłki ręcznej dziewcząt i
chłopców. W zawodach w grupie dziewcząt  udział
wzieły szkoły z Iłowa, Brochowa i my. W grupie
chłopców szkoły z Iłowa, Brochowa, Kątów, SP 7
Sochaczew, Rybna oraz  SP 3 Sochaczew. Wszystkie
mecze to był popis wielkich umiejętności i ambicji
zawodników.  Emocji było naprawdę wiele; nie
uniknęłyśmy potu, łez, stłuczeń, bandaży i
niezastąpionego "zamrażacza". Obie nasze drużyny
wywalczyły I miejsce.
Skład drużyny dziewcząt:
Liwia Szymańska, Katarzyna Jaworska, Andźelika
Ciba, Zuzanna Mikołajczyk, Wiktoria Tymorek,
Aleksandra Milczarek, Karolina Sanecka, Julia
Skomiał, Michalina Gosik, Zuzanna Dobrowolska,
Małgorzata Bielanowska.
Skład drużyny chłopców:
Jakub Jeznach, Maksymilian Awtuch, Damian 
Rogowski, Oliwier Szczerbik, Gracjan Szczerbik,
jakub Fabisiak, Jakub Kowalczyk, Patryk Rygacki,
Damian Pisarek, Piotr Paciorkowski, Bartosz Kryś,
Cezary Sokołowski.
Opiekun:  Dariusz Górski
WICEMISTRZOSTWO DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
W PIŁCE RECZNEJ
II miejsce dziewcząt i chłopców  w Powiatowych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej 

DZIĘKUJEMY !

WICE-MISTRZYNIE POWIATU

03.02.2017 w hali Szkoły Podstawowej w Janowie
rozegrano  MISTRZOSTWA POWIATU W MINI
PIŁKĘ SIATKÓWĄ DZIEWCZĄT.  Do rywalizacji
stanęło 6 uprawnionych zespołów, które
podzielono na 2 grupy.  Nasze uczennice  zostały
zwycięzcami grupy i spotkały się z najlepszymi z
drugiej grupy   (SP Nr 4).
W finale Wyalczyłyśmy II miesce   Dziewczęta z
naszej szkoły zostały WICE- MISTRZYNIAMI
POWIATU SOCHACZEWSKIEGOi Wszystkie nasze
zawodniczki zasługują na słowa pochwały,

Nasze reprezentantki wystąpiły w następującym
składzie:
Liwia Szymańska, Zuzanna Mikołajczyk, Andżelika
Ciba, Ola Milczarek, Wiktoria Tymorek, Sandra
Rembiejewska, Karolina Sanecka, Kasia Jaworska,
Andżelika Szymańska, Maja Cieślak
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