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WYNIKI WYBORÓW KSIĄŻEK!

Już od września na półkach
biblioteki znajdą się książki
na które zagłosowaliście! 

W numerze:

Warto czytać!
Czytanie to świetna
zabawa, dużo
humoru,
niesamowite
przygody, czasem
wzruszenia i łzy.
Nasza biblioteka
chaciałaby
zapewnić każdemu

uczniowi lekturę
zgodną z jego
zainteresowaniami,
upodobaniami i
pasjami. Właśnie
dlatego
zorganizowane
zostały Wybory
Książek. Dzięki nim
dowiedzieliśmy

się o preferencjach
czytelniczych
najmłodszych oraz
sugestiach
rodziców i
nauczycieli. Listę
zakupionych
pozycji publikujemy
na stronie: 12

-Zuchowe
wieści 
- Twórczość
uczniów
-Reporter
szkolny 
-Moda i uroda 
- Poradnik
wakacyjny  
- Wywiad z
Panią Renatą

Walisiewicz -
nauczycielka
matematyki 
- Szczypta historii 
- Ciekawe miejsca
w Polsce, które
warto odwiedzić 
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Zuchy z III b – to jużprawie harcerze!

    

Kończy się rok szkolny, uczniowie  klasy  trzeciej „B”
kończą etap naczania początkowego, przechodzą na
wyższy  poziom nuczania czyli do klas IV-VI. Dla
zuchów z klasy III b jest to coś więcej. Z chwilą
zakończenia klasy trzeciej, kończą swoją zuchową
przygodę. Przez trzy lata edukacji początkowej
zdobywały prawności indywidulne, zespołowe,
śpiewały, pląsały, brały aktywny udział w
różnorodnych wycieczkach wyjazdowych i pieszych, 
brały udział w rajdach harcerskich  i biwakach.
Poprzez dodatkowe godziny zajęć spędzonych na tzw.
zbiórkch zuchowych wspomagały swój rozwój
ogólnospołeczny, moralny, ruchowo-zdrowotny,
poszerzyły swoje horyzonty poznawcze, kształcące i
wychowawcze. Umocniły swoją więź rówieśnikami  i
nauczyły się integrować. Wyrobiły  w sobie chęci do
nauki, naczyły się zdobywć dodatkową wiedzę z
różnych źródeł. Rozkochały się  w
ortografii, matematyce, przedmiotach artystycznych, a
wszelkie sprawdziany czy testy sprawdzające wiedzę
lub konkursowe stały się rzeczą przyjemną i
pożyteczną. 
Odzwierciedleniem ich chęci do nauki są wyniki w
różnorodnych konkursów przedmiotowych.
Dziś, prezentując swoje ostatnie strony zuchowych 

wieści, pragną przedstawić wyniki swojego zuchowego
działania.
I  Przez 3 lat prowadziły w szkole koło ratownictwa
przedmedycznego, czego dowodem były prezentacje i
szkolenia  z zakresu udzielania pierwszej pomocy
II  Zuchy były aktywnymi społecznie małymi
wolontariuszami, biorącymi aktywny udział we
wszystkich akcjach społecznych na terenie szkoły i
poza nią np. Azorek, Góra grosza, Betlejemskie
Światełko Pokoju …itp.
III  Współpraca z redakcją gazetki szkolnej „Trójwieści”
i jej kolportaż na terenie szkoły to również sprawa
zuchowa
IV  Pląsy i śpiewy oraz integracja ze środowiskiem
szkolnym i lokalnym np. podczas „Dni otwartych w
szkole” , to też działania zuchowe.
V  Najważniejszą jednak rzeczą jest aktywny udział w
konkursach zarówno tych szkolnych jak i na
wyższych poziomach, bardzo często na poziomie
ogólnopolskim np. Ogólnopolski Konkurs ZUCH
organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w
Warszawie. Cyklicznie już od pierwszej klasy zuchy
współpracują z CES w Warszawie, rozwiązując ich
testy, ponieważ mają  w swojej nazwie tytuł ZUCH,
więc dla kogo jest przeznaczony jak nie dla zuchów?
W tym roku szkolnym zuchy wzięły aktywny
udziały w następujących konkursach:
·  XVI Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego w
Pływaniu – II m. w sztafetach dla SP 3;
·  XV Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mistrz
Matema-tyki” – III m. zespołowo dla SP 3 – Dominik i
Mateusz Wrzesińscy oraz Artur Pajkowski, a także
dwóch uczniów z kl. III a i III c;
·  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
2018 – wyróżnienia zdobyli Dominik  i Mateusz
Wrzesińscy;

.
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·  IV Powiatowy Konkurs Historyczny „Druga
Rzeczpos-polita” – II m. Dominik Wrzesiń-sk i III m.
Mateusz Wrzesińki;
·  Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia – CES
Warszawa: Dyplom laureata + Nagroda książkowa;
Dyplomy laureatów otrzymały również następujące
zuchy:  Amelka Sitowska, Artur Pajkowski, Mateusz
Wrzesiński;
Dyplomy wyróżnienia: Jan Dąbrowski, Przemek
Kadłubaj, Aleksandra Sylwestrzak, Daria Wróblewka,
Marcin Wróbel, Ania Kniewska;
·    Ogólnopolski Konkurs ZUCH  z   języka polskiego:
Grawerowany dyplom laureata + Nagroda książkowa  -
1 m. – Antonina Baśkiewicz oraz Jan Pruski – też 1m.
w Polsce.
Dyplom laureata + Nagroda książkowa – za 3 m. w
Polsce – Aleksandra Sylwestrzak i Marcin Wróbel.
Dyplomy laureatów otrzymują:  - Dominik Wrzesiński –
7 m.  w Polsce,
- Mateusz Wrzesiński -10 m.
- Artur Pajkowski – 12 m.w Polsce,
- Ania Kniewska – 14 m. w Polsce,
- Maja Pisarkiewicz – 15 m. w Polsce,
- Aleksandra Szymańska – 15 m. w Polsce.

.

.

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne:
Dominik Wrzesiński – 1 m. w Polsce
Dyplom laureata + Nagroda książkowa za 5 m.
w Polsce otrzymują: Daria Wróblewska i
Mateusz Wrzesiński,
  Dyplomy laureatów otrzymują: Anna
Kniewska, Amelia Sitowska, Aleksandra
Sylwestrzak, Artur Pajowski, Kacper Pytel,
Antoni Nowak,

- Dyplomy wyróżnienia otrzymują: Jan Dąbrowski,
Aleksandra Szymańska, Kamil Warda, Mikołaj
Mikołajczyk, maja Pisarkiewicz.
W dniu 14 czerwca 2018 r. czwórka zuchów w
osobach: Dominik Wrzesiński, Mateusz Wrzesiński,
Maja Szczypińska  i  Aleksandra Sylwestrzak
wyjeżdżają do Brochowa na Szkolny Turniej
Szachowy.

 I m. uczniowie klas III w tym zuch  Mateusz
Wrzesiński  zajęli II m.  w Międzyszkolnym
Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych.

Miejski Konkurs dla klas III „Mali poeci piszą
wiersze o wiosnie” – zuch Jan Dąbrowski zajął
wyróżnienie.

VII Edycja Powiatowego Konkursu "Poezja ks.
Jana Twardowskiego w obrazach" dwóch
zuchów tj. Aleksandra Sylwestrzak i Jan
Dąbrowski zdobyli nagrody za III miejsce

.
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Miasteczko harcerskie i
Dni Sochaczewa

  W dniach 08 i 09 czerwca,  w sobotę i niedzielę
mieszkańcy Schaczewa świętowali Dni
Sochaczewa. Jak co roku harcerze i zuchy
utworzyli wspólnie miasteczko harcerskie,
usytuowane naprzeciwko stadionu MOSiR, w
cieniu pod drzewami. Prezentowali tam 14
różnorodnych kącików zabawowych np. mali
superbohaterowie – zuchowy kącik pomocy
przedmedycznej; survival; ciekawe doświaczenia;
zabawy z chustą; bańki mydlane; balonowe co
nieco; przejście po linie … itd.

Miasteczko cieszyło się zawsze i w tym roku także
bardzo dużym powodzeniem. Przychodzili rodzice
z dziećmi małymi  i trochę większymi, każdy
znalazł   u harcerzy i zuchów coś dla siebie.
Wszyscy mieli możliwość zdobycia ciekawych
nagród rzeczowych – jeśli pobrał z komendy
miastezka specjalny album na naklejki i zaliczył
zabawy  we wszystkich kącikach zaintersowań.
Zabawy  miasteczku harcerskim trwały do godz.
13:00 godz. aż do gdz. 18:00. Nawet dorośli mieli
okazję zamienić się   w odkrywców.

Autorem strony jest instruktor Krystyna
Stańkowska

.

Maleństwo

Był piękny, ciepły, gwieździsty wieczór. Księżyc
świecił tak jasno, że przysłaniał wszystkie gwiazdy
na niebie.  Wracałam zmęczona po treningu do
domu. Szłam wolno alejkami przez park. Myśli moje
zaprzątnięte były nowym układem tanecznym na
turniej ogólnopolski. Próbowałam sobie w głowie
odtworzyć kroki i kolejność ósemek hiphopowych.
Byłam odpowiedzialna za całą formację. To ja
odliczałam i nadawałam zmianę tempa i rytmu. Nie
chciałam zawalić tak odpowiedzialnej funkcji.
Nagle, w światle księżyca ujrzałam siedzącą na
kamieniu malutką dziewczynkę o złotych włosach.
Wyglądała jak lalka. Była skulona, głowę miała
schowaną w kolanach, a wokół niej znajdowała
siękałuża  łez. Włosy malutkiej  lśniły jak gwiazdy
na niebie i słychać było jej cichutki szloch.
Obejrzałam się, czy ktoś może jeszcze tutaj jest, ale
nikogo nie zobaczyłam. Zastanawiałam się, czy nie
mam jakiś przewidzeń ze zmęczenia. Przetarłam
oczy i... spojrzałam jeszcze raz. Obraz był ten sam.
Powoli i po cichutku podeszłam do dziewczynki,
ukucnęłam i zapytałam się:
- Dlaczego płaczesz? Co się stało?  Spojrzała się
na mnie i odpowiedziała:  - Jestem smutna, bo nie
mogę wrócić na swoją planetę tęczową.   -
Dlaczego?- zapytałam.   -  W naszej tradycji
Mufinków , gdy dziecko skończy piętnaście lat,
musi polecieć na inną planetę i nauczyć się jednej
umiejętności danego gatunku. Wylosowałam
Ziemię i oto jestem

. ..
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   MALEŃSTWO 

. Problem polega na tym, że nikt mnie nie widzi.
Jestem taka mała, że nogą można byłoby mnie
zdeptać. Jesteś pierwszą osobą, która mnie
zauważyła – odpowiedziała.   -Twój blask włosów w
świetle księżyca oświetlił cię. Nie sposób było cię
 nie zauważyć, choć muszę przyznać, że myślałam,
że mam omamy. 

 nie zauważyć, choć muszę przyznać, że myślałam,
że mam omamy. 
W jednej chwili zrobiło mi się jej żal. Biedactwo-
pomyślałam. Jej wielkie, amarantowe oczy były
pełne łez, śniada cera i anielski głos wzruszyły
mnie. Wyglądała inaczej niż my. Duża głowa w
porównaniu do całego ciała, malutkie rączki i nóżki.
Postanowiłam jej pomóc, choć cały czas
zastanawiałam się, czy to nie jakiś sen.
- Jak chcesz, to mogę nauczyć cię tańczyć?
 Mam na imię Michasia, a Ty?- zapytałam
- Jestem Maleństwo. Naprawdę pomożesz mi?
Dziękuję- będę wdzięczna do końca tęczowej
planety- odpowiedziała.
  Widziałam, jak jej oczy zrobiły się jeszcze większe
i pełne nadziei. Rozłożyła ręce i chciała mnie
przytulić. W tym momencie obydwie zaczęłyśmy
się śmiać. Ona taka malutka, a ja wielkolud. 
Dziewczynka weszła mi na rękę i poszłyśmy do
mojego domu. Po drodze opowiedziałam jej o
swoich zainteresowaniach i hobby.
-Taniec i pływanie to moje życie.Przez pięć lat
sumiennie ćwiczę pod okiem najlepszych trenerów.
Każde zajęcia są dla mnie satysfakcją i tam
realizuję swoje  marzenia.

  Malutka słuchała mnie ze szczególną uwagą. Była
taka słodka. Miałam wrażenie, że znamy się od
dawna- jak stare, dobre przyjaciółki. W domu
jeszcze długo rozmawiałyśmy.  Dziewczynka
opowiedziała mi o swojej planecie, o kolegach,
koleżankach i bajecznej rozrywce. Przygotowałam
jej spanie w pudełku od zapałek. Zasnęłyśmy
bardzo szybko. Rano obudziło mnie łaskotanie po
buzi. To Malutka mnie głaskała. Zjadłyśmy
śniadanie i wzięłyśmy się do pracy. Pokazałam
swój nowy taneczny układ hiphopowy. Miniaturka
była pod wrażeniem. Próbowała naśladować moje
kroki. Na początku nie bardzo jej wychodziło, ale
metodą prób i błędów była coraz lepsza.
- To niesamowite! Ten taniec jest magiczny!-
powiedziała. Zakochałam się w nim!
  Maleńka przez dwa dni nauczyła się całego,
nowego układu turniejowego. Całymi godzinami
tańczyła i sprawiało jej to ogromną radość. Była
niesamowicie zdolna. Zabrałam ją też potajemnie
na trening całej formacji. Ukryta w plecaczku,
wynurzyła główkę i obserwowała jak trenujemy.
Miałam wrażenie, że za chwilę wyskoczy i do nas
dołączy- tak cała się ruszała. Po treningu
stwierdziła:
- Michasiu, marzę o tym, by stworzyć u siebie
szkołę tańca hiphopowego.
- Super!!! Musisz wszystkieMufinki zarazić swoją
pasją! To nic nie kosztuje- a możei się
uda?- odpowiedziałam.
 - Twoje  słowa dodały mi otuchy i odwagi.
Zdecydowałam się. Będę instruktorką tańca.
Nadszedł dzień, w którym Maleńka osiągnęła swój
cel- taniec. Tego najbardziej się obawiałam.
Wiedziałam z czym to się wiąże, z odejściem mojej
najlepszej przyjaciółki. Bałam się strasznie tego
rozstania. Nie wyobrażałam sobie zostać sama.
Wszystko robiłyśmy razem.  Nie umiałam sobie z
tym poradzić. Oczywiście dziewczynka widziała, że
coś jest ze mną nie tak.

Michalina Gosik, kl. VI c
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     ZAKOCHAJ SIĘ 
         W GÓRACH   
 ŚWIĘTOKRZYSKICH 

ZAKOCHAJ SIĘ W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Uczniowie z klasy III b i trzech uczniów  z klasy III f w
dniach 23, 24 i 25 maja 2018 r. aktywnie wypoczywali
na zielonej szkole w Górach Świętokrzyskich. Był to
czas zajęć edukacyjnych na łonie natury.  Podczas
trzydniowych spacerów po Świętokrzyskim Parku
Narodowym, Kielcach i okolicach uczniowie zrobili
pieszo około 20-25 km. Program zielonej szkoły
obejmował zdobycie dwóch najwyższych szczytów
Gór Świętokrzyskich, jakimi są:
Święty Krzyż - Łysa Góra szczyt (595 m n.p.m.), na
którym jest opactwo Benedyktynów,  z
późnobarokowym Kościołem Św. Krzyża. Nazwa jego
pochodzi od relikwii drzewa Krzyża Świętego w
kościele.  W klasztorze znajduje się Muzeum
Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku
Narodowego; Łysica - Łysica (612 m n.p.m.)
nazywana też Górą Świętej Katarzyny
 Podczas wędrówki tym szlakiem uczniowie mieli
możliwość obejrzenia „gołoborzy”, z pięknego
tarasu widokowego. To były szlaki górskie, natomiast
trzy inne szlaki, które pokonali uczniowie to: 
szlak historycznych zamków; szlak przyrodniczych
pamiątek   i trzeci to serce regionu świętokrzyskiego –
miasto Kielce. 
Na szlaku historycznych zamków uczniowie poznali
Krzyżtopór – budowla zamkowo-pałacowa zbudowana
w oparciu o magię kalendarza, jedyna na świecie  w
tym stylu. Drugi zamek to Chęciny, gdzie uczniowie
mieli okazję poznać zwyczaje rycerskie i rycerską
architekturę.  
  Początek szlaku przyrodniczego to Bałtów, ze
ścieżką edukacyjną prezentują-cą czasy dinozaurów; 
ZOO safarii, które zwiedzały dzieciaki pokonując
obszar kilkudziesięciu hektarów amerykańskim shol-
busem. W czasie drogi mogły  z bliska oglądać
zwierzęta i słuchać ciekawych opowieści przewodnika.

 Innym ciekawym punktem szlaku bałtowskiego był
film w formacie 3 D pt. „Oceanika”, podczas którego
dzieci miały w zasięgu ręki olbrzymie potwory
oceaniczne.
Ciąg dalszy tropów przyrody to wizyta  w Zagnańsku i
oglądanie pomnika przyrody, jednego z najstarszych
dębów, jakim jest dąb Bartek. Bardzo ciekawym
miejscem, które zachwyciło uczniów była kopalnia
krzemienia pasiastego. Począwszy od poznania
historii powstawania złóż Ziemi, oglądania szybów
kopalnianych, poprzez spacer najdłuższym
korytarzem kopalnianym, uczniowie mogli na żywo
oglądać ukryte głęboko w ziemii piękne okazy
czarnego krzemienia z „nadzieniem pasiastym”
 środku. 
Ostatnim szlakiem było zwiedzanie miasta Kielce, w
nim: Kadzielnia – geologiczny park przyrodniczy,
Muzeum Zabawek, a w nim oprócz oglądanych
wystaw z różnorodnością zabawek, sięgających
najbardziej odległych czasów nawet XVI w. możliwość
zabawy \dawnymi zabawkami takimi jak np. drewniane
klepaki z kijem do prowadzenia i jeżdżące na kółkach.
Ostatnim etapem był  spacer po mieście.
  Podczas zwiedzania wszyscy uczniowie dawali sobie
świetnie radę, mimo trudnych czasami kawałków drogi
np. skalna, leśna droga na Łysicę.
  Jednym z najradośniejszych etapów zielonej szkoły
było kupowanie pamiątek. 
Przy tym zadaniu  uczniowie pięknie wykazali się
umiejętnościami matematycznymi. Większość
uczniów wykazała się również umiejętnościami
przedsiębiorczości.
  Zwiedzaniu towarzyszyły niespodzianki z zagadkami,
które pozwoliły na podsumowanie zdobywanych
wiadomości, a w konsekwencji otrzymane w klasie
szóstki za aktywność.  
Wróciliśmy zadowoleni i szczęśliwi! Gorąco polecamy
Świętokrzyski Park Narodowy na wakacyjne
wędrówki.

. .
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  CIEKAWE MIEJSCA 
     NA WAKACJE 

                     Wrocław

….. to wspaniałe miasto, które nadaje się dla tych
którzy próbują wypocząć i dla tych którzy chcą
zwiedzać, a przy tym dobrze się bawić. Wrocław jako
miasto jest jednym 
z najstarszych w naszym kraju ale również można je
uznać za jedno z ładniejszych dużych miast. Znajduje
się na terenach województwa dolnośląskiego na
Nizinie Śląskiej. W okresie, w którym Niemcy osiedlali
się nad Odrą, Wrocław nosił niemiecką nazwę Breslau.
Możemy 
o nim przeczytać liczne książki, a stare przedwojenne
miasto odkryjemy w trylogii kryminalnej stworzonej
prze pisarza p. Marka Krajewskiego.
Jeśli chodzi o atrakcje, to można bez problemu
powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie i dorośli
jak i młodzi, a trzy dni wyjazdu na pewno nie
wystarczą by zapoznać 
się z miastem i tym co oferuje. Jedną z najbardziej
znanych i najstarszych, ponieważ od 1865 roku
atrakcji jest wielkie zoo, największe w naszym kraju a
w nim afrykanarium, które 
na zwiedzających naprawdę robi ogromne wrażenie. 

Obok zoo w Parku Szczytnickiego znajduje się
magiczne miejsce - Ogród Japoński.
 Z cała pewnością można stwierdzić, że Ogród
Japoński ma swój własny urok i tak jak zapewne
reszta atrakcji może zwiedzającego oczarować. 
Nie opodal ogrodów znajduje się Hala Stulecia (dawniej
Hala Ludowa) to obiekt wpisany na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO uznany za pomnik historii. 
Jednak zanim wyruszy się do zoo czy ogrodów
grzechem by było nie odwiedzić rynku Wrocławskiego
na którym królują wrocławskie krasnale. Ciekawym
połączeniem zwiedzania starego rynku będzie
wędrówka szlakiem wrocławskich krasnali, szukając
jednego za drugim. 
Na rynku znajduje się również Stary Ratusz, który
powstawał przez około 250 lat. Jest To zabytek
świeckiej architektury gotyckiej. Warto zauważyć, że
Rynek Wrocławki otoczony jest 60 kolorowymi starymi
kamienicami, co daje poczucie wielkiej oryginalności.
Na rynku znajduje się również pręgierz, fontanna oraz
pomnik Aleksandra Fredry.
Przez obszar Wrocławia przepływa kilkanaście
mniejszych rzek i strumieni.  Rzeki i strumienie oraz
przekopane sztuczne kanały tworzą naturalne oraz
kilka sztucznych wysp. To wszystko sprawia, że
Wrocław jest nazywany Wenecją Północy. Miasto
można również zwiedzać od strony wody, tj.
transportem wodnym po Odrze.
Będąc we Wrocławiu nie należy zapomnieć o
Panoramie Wrocławskiej – bezcenne dzieło. Choć aby
dostać się do środka będzie trzeba stać w długiej
kolejce, to z całą pewnością jest to punkt na mapie
zwiedzania priorytetowy. Z całą stanowczością
można stwierdzić, że Panorama Racławicka we
Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie
podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury
masowej. 
Reasumując Wrocław potrafi zachwycić.

. .. .
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Bieszczady
Moim zdaniem Bieszczady to jedno z najciekawszych
miejsc do zwiedzania czy wyjazdu na wakacje.
Najwyższym szczytem Bieszczad w Polsce to
Tarnica (1346 m.n.p.m) .  klimat bieszczadzki  jest
umiarkowany ciepły, przejściowy lata są ciepłe  ale
zimy mroźne.Bieszczady leżą w województwie
podkarpackim.

Pasma Bieszczad znajdują się miedzy Przełęczą
Łupowską  (640 m.n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską
(933 m.n.p.m.).Bieszczad są częścią Karpat. W
Bieszczadach występują  rośliny i zwierzęta
niespotykane w innych częściach Polski , a zwłaszcza
takie co lubią ciepło, np. : wąż Eskulapa (największy w
Europie). Dobrze zachowane lasy bukowe stanowią
najlepszy dom dla zwierząt . Żyją w nich m.in. żubry,
jelenie karpackie, niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki ,orzeł
przedni, bocian czarny i również koniki polskie.  W
Bieszczadach znajduję się Jezioro Solińskie, które jest
zbiornikiem rekreacyjnym położonym w województwie
podkarpackim w pobliżu miejscowości Solina. Zaporę
budowano w latach 1961-1968 uruchomiono ją w 1968
r. Zaporę zrobiono z betonu.  Pojemność całkowita to
472 mln metrów sześciennych , a jej powierzchnia to22
kilometry kwadratowe. Bieszczadzki  "Worek" jeszcze
do niedawna był najbardziej dziką częścią Bieszczad,
przytuloną do źródeł Sanu, w części Doliny Górnego
Sanu przyklejonej do polsko-ukraińskiej granicy. Był to
teren zamknięty i zakazane było penetrowanie tych
okolic Źródło Sanu bije w Bieszczadach. A konkretnie
w okolicach Przełęczy Użockiej, znajdującej się po
ukraińskiej stronie granicy

Przy źródle Sanu postawiono granicę polsko-
ukraińską. Jest to jednocześnie granica Unii
Europejskiej. Bardzo skromna – nie większa niż
szerokość stopy. Źródełko łatwo jest przeoczyć, bo
próbuje się wydostać spod namokłej kupy liści. Ale
potem staje się coraz silniejsze i mocniejsze. I gdy
patrzysz na rzekę już w okolicach Chmielu, wygląda
ona jak piękna, rozłożysta wstęga. Jeśli chcesz
znaleźć najpiękniejsze zakola i widoki Sanu w
Bieszczadach, polecam Ci podnóże Otrytu i Rezerwat
Krywe. Atrakcje w Bieszczadach :

Bieszczadzki park Narodowy
W Ustrzykach Dolnych przy ulicy Bełskiej znajduje się
muzeum przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku
Narodowego . Do najciekawszych kolekcji zaliczyć
można ekspozycję: żubrów, dzików, wilków oraz
ptaków – orłów, sokołów, puchaczy i sów.

Skansen w Sanoku
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, to
unikatowa architektura polsko – ukraińska,
prezentowana na obszarze 38 ha. Poznamy bliżej
kulturę z pogranicza wschodniej części polskich
Karpat (Bieszczady, Beskid Niski i ich pogórza).
Sektory podzielone są pod względem etnograficznym
(Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie Wschodni,
Pogórzanie Zachodni i Dolinianie), a cały obiekt
posiada łącznie ponad 160 obiektów. Są to różnego
rodzaju: chaty, zabudowania gospodarcze, kuźnie,
młyn, wiatraki, szkoła, zajazd, remizy strażackie, i
wiele innych. Największe wrażenie robi odtworzony
galicyjski rynek, z wiernie odwzorowanymi
warsztatami rzemieślników, sklepami i innymi równie
ciekawymi obiektami. Przyjedź do Sanoka i poznaj
jedno z najpiękniejszych muzeów na wolnym
powietrzu w Europie.

.

.
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Wywiad z nauczycielem matematyki i wychowawcą
klasy 6c Szkoły Podstawowej nr 3 
w Sochaczewie:  panią Renatą Walisiewicz

Trójwieści: Witamy Pani Renato! Bardzo cieszę się,
że zgodziła się Pani na odpowiedzenie na kilka
moich pytań. Mam ich bardzo wiele, ale najlepiej
byłoby zacząć od początku. 
Od kiedy odkryła Pani, że matematyka to będzie to
czym będziesz zajmować się zawodowo? Czy
jakieś wydarzenie to sprawiło? Czy od kiedy
pamięta Pani chciała uczyć? A może myślała o
byciu kimś innym –np. lekarzem, prawnikiem?

RW: Kiedyś tak  jak Ty chodziłam do szkoły. Było to
chyba w siódmej klasie szkoły podstawowej.
Przyszedł do naszej szkoły nowy nauczyciel – Pan
Czesław Orliński, moja klasa miała przyjemność mieć
z nim matematykę. To ON zaszczepił we mnie to
„coś”. Wtedy zdecydowałam, że muszę iść na studia 
związane z matematyką, studia oczywiście
pedagogiczne. Jeśli chodzi o to czy chciałam być kimś
innym. Tak. Chciałam być fryzjerką, nawet sama sobie
obcinałam włosy. Chciałam być policjantką, księgową,
nawet dostałam się na studia w Warszawie, ale
wybrałam WSRP w Siedlcach, kierunek matematyka z
fizyką.

Trójwieści: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w
czasach szkolnych i z jakim przedmiotem miała
Pani problem lub go nie lubiła i dlaczego?

RW: Chciałoby się żartobliwie powiedzieć - „dzwonek”,
ale poważnie traktując pytanie lubiłam przedmioty
ścisłe, czyli matematyka, fizyka i chemia. Nie lubiłam
języka niemieckiego. Jak miałam iść na lekcję –
zawsze bolał mnie brzuch. 

Trójwieści: Wiem, że co roku jest Pani
koordynatorem Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego Kangur? Czym zajmuje się taki
koordynator?
RW: Co roku w listopadzie zbieramy chętne dzieci do
udziału w tym konkursie. Pomagają mi koleżanki
Joanna Foryś i Anna Żegnałek – w klasach starszych,
a w klasach młodszych -nauczyciele uczący-
wychowawcy. Ponieważ jest on płatny, muszą wyrazić
pisemną zgodę rodzice uczniów. Nie możemy dzieci
namawiać. Następnie przesyłam pieniążki na konto
„Liczman” w Toruniu. Co roku w marcu, w drugi
czwartek miesiąca o godzinie 9:00 rozpoczyna się w
naszej szkole 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”.
Pytasz się „Czym się zajmuję?”, po prostu organizacją
na terenie naszej szkoły.
Trójwieści:Jak znajduje Pani inspiracje na
kreatywne zajęcia i materiały, które wykorzystuje
na zajęciach? I ile czasu zajmuje  przygotowanie
wszystkiego na następny dzień w szkole? Czy jest
ktoś, kto Pani w tym pomaga czy zajmuje się tym
wszystkim Pani sama?
RW: Inspiracje na kreatywne zajęcia najczęściej
czerpię z życia codziennego. Ponieważ matematyka
jest wszędzie, w otaczającym nas świecie.
Wymieniam się doświadczeniami 
z innymi nauczycielami. Korzystam z zasobów
internetowych. Jeśli chodzi o czas, to zależy od tematu
lekcji. Dużo czasu poświęcam na przygotowanie
kartkówek bądź sprawdzianów, 
a potem niestety na ich sprawdzaniu. Zdarza się, że
dzielimy się z koleżankami 
w przygotowaniu materiałów dydaktycznych
potrzebnych na lekcję.

. .
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Trójwieści: Pamięta Pani jakiś żart ze strony
uczniów?
Renata: Często żartuję z dziećmi, ale teraz żaden żart
z ich strony nie przychodzi mi do głowy.

Trójwieści: Jakie są Pani hobby?
RW:  Ogródek. Hodowla kwiatów a w szczególności
hortensje bukietowe i magnolie.
Trójwieści: Czy lubi Pani swoją pracę?

RW: Tak bardzo. Nieraz myślę jakby to było gdybym
została kimś innym. Czy tak samo sprawiało by mi
taką satysfakcję.

Trójwieści: Jest pani bardzo lubianym nauczycielem
matematyki i przede wszystkim najlepszym
wychowawcą jakim mogliśmy sobie wymarzyć. Jak
Pani myśli, co najbardziej cenią w pani uczniowie?

RW: Często słyszę od dzieci, jak i ich rodziców, że
jestem sprawiedliwym nauczycielem.  Czy tak jest?
Myślę, że tak. Staram się wszystkie dzieci oceniać
zgodnie z ich predyspozycjami. 

Często przychodzą do mnie zwierzają się, potrzebują
wysłuchania, zrozumienia i doradzenie w rozwiązaniu
problemu, tak bardzo ważnego dla nich. Do każdego
dziecka podchodzę indywidualnie, staram się im
pomagać i wspierać w pokonywaniu kolejnych
trudności. A tak przy okazji, mam wspaniałe dzieciaki.

Trójwieści: Co uskrzydla Panią w dzisiejszej
młodzieży?
RW: Zapał, energia, dociekliwość, ciekawość świata,
….. Każde dziecko jest inne, każde niesie inne pasje,
zainteresowania.  

Trójwieści: Podróż marzenie to…?
RW: Marzenia ….., piękne są marzenia. Nie mam
sprecyzowanego miejsca. Ważne jest, żeby podróż
była z ukochaną rodziną w przemiłej atmosferze.

To była bardzo ciekawa rozmowa. Dziękujemy za
poświęcenie nam czasu i życzymy wielu sukcesów
zawodowych.

.
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     ZE ŚWIETLICY

Miejskie obchody Dnia Dziecka z
udziałem uczniów SP3
w Integracyjnym Ogrodzie Zabaw i Sportu
w Sochaczewie

   W dniu 27.05.2018r. w czasie obchodów Dnia
Dziecka „W krainie przygód”, dzieci   z radością
bawiły się w różnych krainach m.in. kraina sportu,
książki, zdrowia, historyczna, plastyczna, gier i zabaw,
odkrywcy. Uczniowie naszej szkoły w KRAINIE
MUZYCZNEJ przedstawili program pt. „Na każdą
pogodę – Rodzina”.
   Świetlicowa grupa wokalna dzieci z klasy I a z
zespołem tanecznym „Tip – Top” z klas  III b  i III d pod
kierunkiem p. Urszuli Karazji zaprezentowali utwór
„Przepióreczka”.  W pięknych narodowych strojach z
wielkim przeżyciem mali wokaliści śpiewali piosenkę  a
tancerze inscenizowali tekst  bawiąc się w ucieczkę i
chwytanie „zwinnej przepiórki”- partnerki w rytmie
mazurka.
  Zespół wokalny  pod kierunkiem p. Aldony Kłos-Gosik
i p. Anny Zaremby zaśpiewał utwory:  
 1. „Nasz tata”- duet Karolina Ciura z kasy III f i Bartek
Ciura z klasy V b;
2.  „Perfect” - duet Michalina Gosik z klasy VI c i Barek
Ciura z klasy V b;
3.  „Sekret”- kwartet: Michalina Gosik, , Julia Skomiał,
Kacper Biernacki z klasy  VI c   i  Bartek  Ciura z klasy
V b.
  Zadowoleni z występów uczniowie otrzymali słodycze
i odblaski. Dziękujemy szkolnym artystom. Rodzice
możecie być dumni ze swoich dzieci!
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

   Urszula Karazja

Tancerze grupy „Tip – Top”, najmłodsi
wokaliści naszej szkoły oraz  świetliczaki 
 kibicowali ratownikom

   W dniu 17.05.2018r. odbył się IV Miejski Turniej
Sprawności Ratowniczych, podczas którego mali
artyści – tancerze grupy „Tip – Top” (uczniowie
klasy III b i III d) i wokaliści   z klasy I a pod
kierunkiem p. Urszuli Karazji zaprezentowali utwór
„Przepióreczka”. Dzieci radośnie śpiewały i
tańczyły bawiąc się w chwytanie zwinnej
przepióreczki.
  Świetliczaki ozdobieni w kapelusze (chłopcy) i
kolorowe wianki (dziewczynki) pod opieką p.
Heleny Pukosz i p. Wiesławy Mikulskiej skandowali
hasła wspierające ratowników reprezentujących
nasza szkołę.
  Wesoły pokaz był dobrym dopingiem dla
startujących zawodników.

  Urszula Karazja

. .. .
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     WYBORY KSIĄŻEK

W tym roku biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3
otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy
złotych z Narodowego Programu Czytelnictwa. 
Chcielibyśmy, żeby pieniądze te były jak najlepiej
spożytkowane a zakupy jak najlepiej trafiały w gust
naszych czytelników. Głos uczniów oraz rodziców jest
dla nas bardzo ważny, dlatego przeprowadzone
zostały Wybory Książek.
To już druga taka akcja zorganizowana przez
bibliotekę szkolną. Nauczeni doświadczeniem
pierwszych wyborów wiemy, że warto dzieciom dać
głos i pozwolić im decydować. Dzięki temu uczniowie
mają świadomości,  że mają realny wpływ na
księgozbiór, że ich głos jest dla nas dorosłych
ważnych.
My dorośli, dowiadujemy się natomiast o nowościach
wydawniczych i preferencjach czytelników. Wszystkie
te czynniki przekładają się na statystyki wypożyczeń i
pozytywny wizerunek biblioteki szkolnej. 

Tegoroczne wybory wyłoniły listę
najbardziej atrakcyjnych książek:

- „Walenty i spółka. Kryminał
dietetyczny”- Monika Oworuszko
- „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”
– M. Widmark, H. Willis
- „Baśniobór” – Brendon Mull
- „Czerwone Krzesło” – Andrzej Maleszka
- „Za niebieskim drzwiami” – Marcin
Strzygielski
- „Kaczor Donald” seria komiksów
- „Ale Historia” – Grażyna Bąkiewicz
- „Oto jest…”  seria książek o
europejskich miastach Miroslaw Sasek
- „Przewodnik prawdziwych tropicieli”-
Adam Wajrak
- „Nazywam się…” – Seria o wielkich
ludziach
- „Skrzynia władcy piorunów” – M. Kozioł
- „O Stephenie Hawikingu, czarnej dziurze
i Myszach podpodłogowych” – K. Ryrych
- „Klątwa dziewiątych urodzin” – Marcin
Strzygielski
- „Jak Omega”- Marcin Strzygielski
- „Klinika pod boli łapką” – Liliana
Fabisińska
-„Klara”-  Pia Hagmar
- „Był sobie pies” – Bruce Cameron
-„Psiego najlepszego, czyli był sobie pies
na święta”-  Bruce Cameron

.
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CZAS SIĘ ROZPISAĆ !

...

                                  Wakacje

 Zbliżają się wakacje można już tak naprawdę
powiedzieć, że stoimy już jedną nogą w tych dwóch
beztroskich i pozbawionych nauki miesiącach.
Większość z nas wyjedzie pewnie gdzieś za granicę
lub nad morzę czy nawet w góry by powspinać się i
pobyć trochę na wysokości. Niby dwa miesiące a miną
bardzo szybko więc nie zmarnujcie ich, nie odkładajcie
planów na potem tak jak niedotrzymanych obietnic
noworocznych ale wykorzystajcie ten czas jak
najlepiej! Oczywiście nie mówię o tym by planować
sobie każdy dzień czy nawet godzinę, mówię o tym by
nie przesiedzieć ich całych na robieniu tego samego
czy powtarzania rutyny z całego roku pomijając
chodzenie do szkoły czy nawet przesiedzenie tych
dwóch miesięcy w domu. Ten czas możecie
wykorzystać na próbowanie nowych rzeczy czy
spotykanie się ze znajomymi chyba, że ktoś woli
poprzebywać trochę samemu, właśnie odpocząć od
szkoły, hałasu i całego harmideru z nią związanego.
Piszę to dla tego właśnie by jakoś was natchnąć
byście nie zmarnowali tej chwili lecz ją na swój sposób
jak najlepiej wykorzystali. Więc, idźcie i róbcie!

...

Czas na chwilę czytania...                         
                               „Białe futro”
Gdy kocur powoli zaczął otwierać oczy spostrzegł, że
wszędzie wokół niego jest biało. Gdy podniósł się i
poczuł pod opuszkami zimno uświadomił sobie, że to
tylko śnieg. Westchnął zirytowany a po chwili
zmęczony przypominając sobie sen. Wstał, otrzepał
się ze śniegu i w tej samej chwili zauważył tego
samego białego królika z czerwonymi oczami co na
samym początku. Zmrużył oczy i odwrócił wzrok ale
po chwili jednak wrócił nim do królika, burczało mu w
żołądku więc czemu by nie spróbować zapolować..?
Przygotował się i uniósł ku górze ogon, który po chwili
opadł na dziwną reakcję zwierzęcia które w ogóle nie
było przejęte zamiarami kocura tak jakby było
przygotowane na każdy jego ruch. Kocur jedynie
pokręcił głową na te dziwne myśli i znów wrócił do
pozycji. „Jeden” „Dwa..” „ Trzy!”- Odliczył w głowie i
skoczył. Jego ciało ogarnęło zimno i wielkie zdziwienie,
aż jego ogon się najeżył kiedy zamiast na króliku
wylądował z boku niego pyskiem w śniegu, tłumaczył
to sobie jedynie tym, że królik ma białe futro jak śnieg a
ono zlało się właśnie z nim. Wygrzebał się ze śniegu i
spojrzał na tak samo siedzącego królika jak wcześniej.
Zmrużył znów oczy i zasyczał na co królik w końcu się
poruszył i pobiegł w stronę krzaku cisu a kocur jak
oszalały ruszył za nim.
Kotka szła nie ugięcie śledząc to małe stworzonko.
Królik nagle zaczął przyspieszać i biec na co ona się
lekko zkrzywiła ale również ruszyła biegiem po
zimnym śniegu. Gdy zamknęła oczy czuła się przez
chwilę jakby leciała zbiegając w dół zbocza. Gdy
przystanęła w końcu na dole zbocza i otworzyła oczy
stanęła jak wryta i jedynie jej ogon się podniósł. Tym
razem naprawdę go widziała, naprawdę widziała tak
samo jak ona zszokowanego kocura! Jej biały królik
biegł tuż naprzeciw jego białemu królikowi a gdy w
końcu już miały się zderzyć zmieniły się w biały pył,
który zniknął w śniegu. Kotka patrzyła w  oczy pełne
od łez tego jedynego kocura na świecie przepełniona
miłością i wiedzą, że jej wędrówka się w końcu
skończyła.

...

...



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 30 06/2018 | Strona 14 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTRÓJWIEŚCI

       SZCZYPTA
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BOŻE CIAŁO – uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa

 Uroczystość Bożego Ciała to jedno z głównych
świat obchodzonych w kościele katolickim. Ma ona
charakter radosny i dziękczynny. Nawiązuje do
adoracji Najświętszego Sakramentu. Zostało ono
ustalone  wskutek widzeń św. Julianny z Cornilon.
Pod ich wpływem biskup Robert ustanowił w 1246r
święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji
Liege. Dopiero Papież Urban IV ustanowił Boże
Ciało świętem obowiązującym w całym kościele
katolickim. W Polsce pod koniec XIVw. - święto
obchodzone było we wszystkich diecezjach i przy
tej okazji udzielano błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem.
   Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała
wprowadzono później niż samo święto. Udział w
procesji traktowano jako publiczne wyznanie
wiary. 

Pierwsza wzmianka
o uroczystej procesji przed sumą pochodzi z 1275r
z Kolonii.  W ten sposób nawiązywano do dawnego
zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla
ochrony przez niebezpieczeństwami. Stąd tez w
wielu pieśniach  i modlitwach pojawiają się słowa
cyt.:
„ Od wszego złego, wybaw nas Panie,
Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas
Panie,
Od nagłej i niesprawiedliwej śmierci, wybaw nas
Panie.”
   Litania do Trójcy Przenajświętszej
  Po II wojnie światowej procesje były znakiem
jedności narodu i wiary.  Podczas procesji niesiono
monstarncję z Najświętszym Sakramentem.
Tradycyjnie na ulicach ustawiano 4 ołtarze
symbolizujące cztery strony świata oraz czterech
ewangelistów. Niesiono także płaskorzeźby
świętych oraz różaniec, często towarzyszyła temu
muzyka – orkiestra dęta. Dzisiaj także w procesjach
można zobaczyć mieszkańców ubranych w
tradycyjne stroje ludowe. Natomiast  w tym roku
niektóre ołtarze w parafiach nawiązywały do 100
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ciekawostka: W mojej parafii M.B.N.P. Sochaczew-
Boryszew w tym roku po raz pierwszy odśpiewano
po grecku jedną z ewangelii, następnie ks.
Proboszcz odczytał ją w naszym ojczystym języku. 

.

.

.
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 PRZEPIS NA LODY 

składniki:
10 dag malin
300 ml jogurtu naturalnego
2 łyżi miodu
posypka lub maliny do dekoracji

sposób przygotowania.
Maliny umyć oczyścić i zmiksować na gładką masę z
miodem i jogurtem. Wlać do niskiego naczynia i włożyć
do zamrażalnika na kilka godzin. Mus dokładnie
mieszać co godzinę. Gotowe lody możemy
udekorować posypką lub malinami.
przepis na lody czekoladowo-koksow
składniki:

10 dag gorzkiej czekolady
200 ml mleczka kokosowego
2 łyżki miodu
100 ml jogurtu naturalnego

sposób przygotowania.
Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, następnie
dodać mleczko kokosowe,jogurt i miód. Całość wlać
do niskiego naczynia i włożyć do zamrażalnika na kilka
godzin. Mus mieszać co godzinę.

PRZEPIS NA PYSZNĄ LEMONIADĘ 

składniki:
5 cytryn
1 limonka
1/4 kg cukru
1,5 litra wody przegotowanej
100ml soku cytrynowego
400ml wody gazowanej

sposób przygotowania.
Cytryny dokładnie wyszorować i sparzyć. Z
czterech cytryn zetrzeć skórkę i wycisnąć sok.
Ostatnią cytrynę oraz limonkę pokroić w plasterki.
Startą skórkę i cukier zalać 200ml wody i gotować,
aż cukier się rozpuści. Ostudzić dodać sok
cytrynowy, plasterki cytryny i resztę wody.
Schłodzić w lodówce, a następnie dodać wodę
gazowaną. Można podawać z lodem.
przepis na waniliowy shake
składniki:

szklanka lodów waniliowych
3/4 szklanki mleka
1/4 szklanki śmietany
1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

sposób przygotowania.

Wszystkie składniki włożyć do blendera.
Dokładnie je miksować przez około trzydzieści
sekund. Shake powinien być grudkowany, Jeśli jest
miksować przez kolejne trzydzieści sekund. Jeśli
shake jest za rzadki można dodać lody lub
śmietany, jeśli jest za gęsty można dodać mleka.
Można dodać owoce żeby zmienił smak, np.
truskawki, maliny, banany.

.

.

.
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         MŁODY 
SOCHACZEWIANIN 

Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z naszym
przewodniczącym klasy  – Krystianem
Kacprzakiem, który  uprawia judo.

Kiedy po raz pierwszy wziąłeś udział w zawodach?
W zerówce. Ćwiczę cztery lata w tym samym klubie.

Jak się czujesz na zawodach?
Jestem zestresowany, gdy  wychodzę do walki.
Myślę  – wygram, czy przegram?

Kiedy ostatnio wziąłeś udział w zawodach Ile
medali zdobyłeś?
Medali mam 17 w tym: 8 złotych, 4 srebrne i 5
brązowych.

Zdobyłeś kiedyś puchar?
Tak. Sześć razy.

Jak długo trwała Twoja najkrótsza i najdłuższa
walka?
Najkrótsza - 5 sekund, najdłuższa – 2 minuty.
26 maja. Zawody zorganizowało Sochaczewskie
 Centrum Sportów Walki         
foto. Krystian i jego trofea 

Z zawodnikami jakich krajów walczyłeś? Ukrainy,
Rosji, Białorusi, Niemiec, Czech  Słowacji i Polski.
Która z walk była najciekawsza?
Najtrudniejszą walkę stoczyłem z zawodnikiem
Ukrainy.

Jaki masz pas? 
Trzeci w kolejności – żółty, ale chciałbym mieć
czerwony, najwyższy wśród jedenastu.

Jakie znasz chwyty?
Tate-shiho-gatame, Yoko-shiho-gatame i inne, których
nazw nie pamiętam.

Czy zdobyłeś tytuł mistrza?
Nie, ale zdobyłem puchar dla najlepszego zawodnika w
mojej  kategorii wiekowej.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy czerwonego
pasa.

REDAKCJA TRÓJWIEŚCI:
Opiekunowie:
Katarzyna Figut, Marzena Stasiak
Dziennikarze:
Zuzanna Kweclich, Michalina Gosik, Weronika
Kitlilńska, Oliwia Gozdek, Julia Skomiał, Julia
Dziurzyńska, Bartek Kocimski
Nauczyciele:
Krystyna Stańkowska, Urszula Karazja, Anna
Chmielewska- Wardziak, Jolanta Pisarek, Zofia
Wrzesińska, Beata Dałkiewicz.
foto: od lewiej Aleksandra Tondera, Grzegorz
Romanowski, Krystian Kacprzak, Wiktor Stolarski,
Julia Strońska, Krzysztof Gawroński, Natalia
Drzewiecka
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	WYNIKI WYBORÓW KSIĄŻEK!
	Już od września na półkach biblioteki znajdą się książki na które zagłosowaliście!
	-Zuchowe wieści
	Walisiewicz - nauczycielka matematyki
	- Twórczość uczniów -Reporter szkolny  -Moda i uroda  - Poradnik wakacyjny   - Wywiad z Panią Renatą
	- Szczypta historii
	- Ciekawe miejsca w Polsce, które warto odwiedzić


	Zuchy z III b – to już prawie harcerze!
	Ogólnopolskie Dyktando Szkolne: Dominik Wrzesiński – 1 m. w Polsce Dyplom laureata + Nagroda książkowa za 5 m. w Polsce otrzymują: Daria Wróblewska i Mateusz Wrzesiński,   Dyplomy laureatów otrzymują: Anna Kniewska, Amelia Sitowska, Aleksandra Sylwestrzak, Artur Pajowski, Kacper Pytel, Antoni Nowak,  - Dyplomy wyróżnienia otrzymują: Jan Dąbrowski, Aleksandra Szymańska, Kamil Warda, Mikołaj Mikołajczyk, maja Pisarkiewicz. W dniu 14 czerwca 2018 r. czwórka zuchów w osobach: Dominik Wrzesiński, Mateusz Wrzesiński, Maja Szczypińska  i  Aleksandra Sylwestrzak wyjeżdżają do Brochowa na Szkolny Turniej Szachowy.

	ZUCHOWE
	WIEŚCI
	I m. uczniowie klas III w tym zuch  Mateusz Wrzesiński  zajęli II m.  w Międzyszkolnym Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych.  Miejski Konkurs dla klas III „Mali poeci piszą wiersze o wiosnie” – zuch Jan Dąbrowski zajął wyróżnienie.   VII Edycja Powiatowego Konkursu "Poezja ks. Jana Twardowskiego w obrazach" dwóch zuchów tj. Aleksandra Sylwestrzak i Jan Dąbrowski zdobyli nagrody za III miejsce

	Miasteczko harcerskie i Dni Sochaczewa
	Maleństwo
	Był piękny, ciepły, gwieździsty wieczór. Księżyc świecił tak jasno, że przysłaniał wszystkie gwiazdy na niebie.  Wracałam zmęczona po treningu do domu. Szłam wolno alejkami przez park. Myśli moje zaprzątnięte były nowym układem tanecznym na turniej ogólnopolski. Próbowałam sobie w głowie odtworzyć kroki i kolejność ósemek hiphopowych. Byłam odpowiedzialna za całą formację. To ja odliczałam i nadawałam zmianę tempa i rytmu. Nie chciałam zawalić tak odpowiedzialnej funkcji. Nagle, w światle księżyca ujrzałam siedzącą na kamieniu malutką dziewczynkę o złotych włosach. Wyglądała jak lalka. Była skulona, głowę miała schowaną w kolanach, a wokół niej znajdowała siękałuża  łez. Włosy malutkiej  lśniły jak gwiazdy na niebie i słychać było jej cichutki szloch. Obejrzałam się, czy ktoś może jeszcze tutaj jest, ale nikogo nie zobaczyłam. Zastanawiałam się, czy nie mam jakiś przewidzeń ze zmęczenia. Przetarłam oczy i... spojrzałam jeszcze raz. Obraz był ten sam. Powoli i po cichutku podeszłam do dziewczynki, ukucnęłam i zapytałam się: - Dlaczego płaczesz? Co się stało?  Spojrzała się na mnie i odpowiedziała:  - Jestem smutna, bo nie mogę wrócić na swoją planetę tęczową.   - Dlaczego?- zapytałam.   -  W naszej tradycji Mufinków , gdy dziecko skończy piętnaście lat, musi polecieć na inną planetę i nauczyć się jednej umiejętności danego gatunku. Wylosowałam Ziemię i oto jestem
	W dniach 08 i 09 czerwca,  w sobotę i niedzielę mieszkańcy Schaczewa świętowali Dni Sochaczewa. Jak co roku harcerze i zuchy utworzyli wspólnie miasteczko harcerskie, usytuowane naprzeciwko stadionu MOSiR, w cieniu pod drzewami. Prezentowali tam 14 różnorodnych kącików zabawowych np. mali superbohaterowie – zuchowy kącik pomocy przedmedycznej; survival; ciekawe doświaczenia; zabawy z chustą; bańki mydlane; balonowe co nieco; przejście po linie … itd.
	Miasteczko cieszyło się zawsze i w tym roku także bardzo dużym powodzeniem. Przychodzili rodzice z dziećmi małymi  i trochę większymi, każdy znalazł   u harcerzy i zuchów coś dla siebie. Wszyscy mieli możliwość zdobycia ciekawych nagród rzeczowych – jeśli pobrał z komendy miastezka specjalny album na naklejki i zaliczył zabawy  we wszystkich kącikach zaintersowań. Zabawy  miasteczku harcerskim trwały do godz. 13:00 godz. aż do gdz. 18:00. Nawet dorośli mieli okazję zamienić się   w odkrywców.
	Autorem strony jest instruktor Krystyna Stańkowska

	MALEŃSTWO
	Malutka słuchała mnie ze szczególną uwagą. Była taka słodka. Miałam wrażenie, że znamy się od dawna- jak stare, dobre przyjaciółki. W domu jeszcze długo rozmawiałyśmy.  Dziewczynka opowiedziała mi o swojej planecie, o kolegach, koleżankach i bajecznej rozrywce. Przygotowałam jej spanie w pudełku od zapałek. Zasnęłyśmy bardzo szybko. Rano obudziło mnie łaskotanie po buzi. To Malutka mnie głaskała. Zjadłyśmy śniadanie i wzięłyśmy się do pracy. Pokazałam swój nowy taneczny układ hiphopowy. Miniaturka była pod wrażeniem. Próbowała naśladować moje kroki. Na początku nie bardzo jej wychodziło, ale metodą prób i błędów była coraz lepsza. - To niesamowite! Ten taniec jest magiczny!- powiedziała. Zakochałam się w nim!   Maleńka przez dwa dni nauczyła się całego, nowego układu turniejowego. Całymi godzinami tańczyła i sprawiało jej to ogromną radość. Była niesamowicie zdolna. Zabrałam ją też potajemnie na trening całej formacji. Ukryta w plecaczku, wynurzyła główkę i obserwowała jak trenujemy. Miałam wrażenie, że za chwilę wyskoczy i do nas dołączy- tak cała się ruszała. Po treningu stwierdziła: - Michasiu, marzę o tym, by stworzyć u siebie szkołę tańca hiphopowego. - Super!!! Musisz wszystkieMufinki zarazić swoją pasją! To nic nie kosztuje- a możei się uda?- odpowiedziałam.  - Twoje  słowa dodały mi otuchy i odwagi. Zdecydowałam się. Będę instruktorką tańca. Nadszedł dzień, w którym Maleńka osiągnęła swój cel- taniec. Tego najbardziej się obawiałam. Wiedziałam z czym to się wiąże, z odejściem mojej najlepszej przyjaciółki. Bałam się strasznie tego rozstania. Nie wyobrażałam sobie zostać sama. Wszystko robiłyśmy razem.  Nie umiałam sobie z tym poradzić. Oczywiście dziewczynka widziała, że coś jest ze mną nie tak.
	. Problem polega na tym, że nikt mnie nie widzi. Jestem taka mała, że nogą można byłoby mnie zdeptać. Jesteś pierwszą osobą, która mnie zauważyła – odpowiedziała.   -Twój blask włosów w świetle księżyca oświetlił cię. Nie sposób było cię  nie zauważyć, choć muszę przyznać, że myślałam, że mam omamy.    nie zauważyć, choć muszę przyznać, że myślałam, że mam omamy.  W jednej chwili zrobiło mi się jej żal. Biedactwo- pomyślałam. Jej wielkie, amarantowe oczy były pełne łez, śniada cera i anielski głos wzruszyły mnie. Wyglądała inaczej niż my. Duża głowa w porównaniu do całego ciała, malutkie rączki i nóżki. Postanowiłam jej pomóc, choć cały czas zastanawiałam się, czy to nie jakiś sen. - Jak chcesz, to mogę nauczyć cię tańczyć?  Mam na imię Michasia, a Ty?- zapytałam - Jestem Maleństwo. Naprawdę pomożesz mi? Dziękuję- będę wdzięczna do końca tęczowej planety- odpowiedziała.   Widziałam, jak jej oczy zrobiły się jeszcze większe i pełne nadziei. Rozłożyła ręce i chciała mnie przytulić. W tym momencie obydwie zaczęłyśmy się śmiać. Ona taka malutka, a ja wielkolud.  Dziewczynka weszła mi na rękę i poszłyśmy do mojego domu. Po drodze opowiedziałam jej o swoich zainteresowaniach i hobby. -Taniec i pływanie to moje życie.Przez pięć lat sumiennie ćwiczę pod okiem najlepszych trenerów. Każde zajęcia są dla mnie satysfakcją i tam realizuję swoje  marzenia.

	ZAKOCHAJ SIĘ
	W GÓRACH     ŚWIĘTOKRZYSKICH
	CIEKAWE MIEJSCA
	NA WAKACJE
	Wrocław

	Bieszczady
	WYWIAD
	WYWIAD
	Miejskie obchody Dnia Dziecka z udziałem uczniów SP3 w Integracyjnym Ogrodzie Zabaw i Sportu w Sochaczewie

	WIEŚCI
	ZE ŚWIETLICY
	Tancerze grupy „Tip – Top”, najmłodsi wokaliści naszej szkoły oraz  świetliczaki   kibicowali ratownikom
	W dniu 17.05.2018r. odbył się IV Miejski Turniej Sprawności Ratowniczych, podczas którego mali artyści – tancerze grupy „Tip – Top” (uczniowie klasy III b i III d) i wokaliści   z klasy I a pod kierunkiem p. Urszuli Karazji zaprezentowali utwór „Przepióreczka”. Dzieci radośnie śpiewały i tańczyły bawiąc się w chwytanie zwinnej przepióreczki.   Świetliczaki ozdobieni w kapelusze (chłopcy) i kolorowe wianki (dziewczynki) pod opieką p. Heleny Pukosz i p. Wiesławy Mikulskiej skandowali hasła wspierające ratowników reprezentujących nasza szkołę.   Wesoły pokaz był dobrym dopingiem dla startujących zawodników.
	Urszula Karazja


	WIEŚCI
	Z BIBLIOTEKI
	Tegoroczne wybory wyłoniły listę najbardziej atrakcyjnych książek:
	- „Walenty i spółka. Kryminał dietetyczny”- Monika Oworuszko - „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” – M. Widmark, H. Willis - „Baśniobór” – Brendon Mull - „Czerwone Krzesło” – Andrzej Maleszka - „Za niebieskim drzwiami” – Marcin Strzygielski - „Kaczor Donald” seria komiksów - „Ale Historia” – Grażyna Bąkiewicz - „Oto jest…”  seria książek o europejskich miastach Miroslaw Sasek - „Przewodnik prawdziwych tropicieli”- Adam Wajrak - „Nazywam się…” – Seria o wielkich ludziach - „Skrzynia władcy piorunów” – M. Kozioł - „O Stephenie Hawikingu, czarnej dziurze i Myszach podpodłogowych” – K. Ryrych - „Klątwa dziewiątych urodzin” – Marcin Strzygielski - „Jak Omega”- Marcin Strzygielski - „Klinika pod boli łapką” – Liliana Fabisińska -„Klara”-  Pia Hagmar - „Był sobie pies” – Bruce Cameron -„Psiego najlepszego, czyli był sobie pies na święta”-  Bruce Cameron
	WYBORY KSIĄŻEK

	CZAS SIĘ ROZPISAĆ !
	SZCZYPTA
	HISTORII
	Pierwsza wzmianka o uroczystej procesji przed sumą pochodzi z 1275r z Kolonii.  W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przez niebezpieczeństwami. Stąd tez w wielu pieśniach  i modlitwach pojawiają się słowa cyt.: „ Od wszego złego, wybaw nas Panie, Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie, Od nagłej i niesprawiedliwej śmierci, wybaw nas Panie.”    Litania do Trójcy Przenajświętszej   Po II wojnie światowej procesje były znakiem jedności narodu i wiary.  Podczas procesji niesiono monstarncję z Najświętszym Sakramentem. Tradycyjnie na ulicach ustawiano 4 ołtarze symbolizujące cztery strony świata oraz czterech ewangelistów. Niesiono także płaskorzeźby świętych oraz różaniec, często towarzyszyła temu muzyka – orkiestra dęta. Dzisiaj także w procesjach można zobaczyć mieszkańców ubranych w tradycyjne stroje ludowe. Natomiast  w tym roku niektóre ołtarze w parafiach nawiązywały do 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Ciekawostka: W mojej parafii M.B.N.P. Sochaczew- Boryszew w tym roku po raz pierwszy odśpiewano po grecku jedną z ewangelii, następnie ks. Proboszcz odczytał ją w naszym ojczystym języku.
	BOŻE CIAŁO – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
	Uroczystość Bożego Ciała to jedno z głównych świat obchodzonych w kościele katolickim. Ma ona charakter radosny i dziękczynny. Nawiązuje do adoracji Najświętszego Sakramentu. Zostało ono ustalone  wskutek widzeń św. Julianny z Cornilon. Pod ich wpływem biskup Robert ustanowił w 1246r święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege. Dopiero Papież Urban IV ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym kościele katolickim. W Polsce pod koniec XIVw. - święto obchodzone było we wszystkich diecezjach i przy tej okazji udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.    Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto. Udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary.
	PRZEPIS NA PYSZNĄ LEMONIADĘ

	SMACZNY
	składniki: 5 cytryn 1 limonka 1/4 kg cukru 1,5 litra wody przegotowanej 100ml soku cytrynowego 400ml wody gazowanej sposób przygotowania. Cytryny dokładnie wyszorować i sparzyć. Z czterech cytryn zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. Ostatnią cytrynę oraz limonkę pokroić w plasterki. Startą skórkę i cukier zalać 200ml wody i gotować, aż cukier się rozpuści. Ostudzić dodać sok cytrynowy, plasterki cytryny i resztę wody. Schłodzić w lodówce, a następnie dodać wodę gazowaną. Można podawać z lodem. przepis na waniliowy shake składniki: szklanka lodów waniliowych 3/4 szklanki mleka 1/4 szklanki śmietany 1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

	BIZNES
	Wszystkie składniki włożyć do blendera. Dokładnie je miksować przez około trzydzieści sekund. Shake powinien być grudkowany, Jeśli jest miksować przez kolejne trzydzieści sekund. Jeśli shake jest za rzadki można dodać lody lub śmietany, jeśli jest za gęsty można dodać mleka. Można dodać owoce żeby zmienił smak, np. truskawki, maliny, banany.
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