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W Powiatowym Konkursie
Recytatorskim, zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 6 w
Sochaczewie, aż pięć uczennic
naszej szkoły otrzymało nagrody
lub wyróżnienia w różnych
kategoriach wiekowych. 
W potyczkach brało udział ponad
pięćdziesięcioro dzieci ze szkół
Powiatu Sochaczewskiego. Dzieci
recytowały wiersze Juliana
Tuwima i Ewy Szelbur-Zarembiny.
Wśród recytowanych wierszy
królowała "Zosia samosia" ,
"Okulary" oraz "Spóźniony słowik"
czytaj dalej na stronie.... .
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SZKOLNY REPORTER

Pchła Szachrajka

5 lutego w Szkole Podstawowej nr 6 w
Sochaczewie, odbył się Powiatowy Konkurs
Recytatorski „Pchła Szachrajka”. Reprezentanci
Trójki zostali wyłonieni w drodze eliminacjach
szkolnych, po dwoje na każdy poziom oddziałów
0-3:

Maja Szmynonowicz i Julia Strzelecka – klasa
0
Zofia Wojewoda i Lena Chudyk – klasa I b
Maja Lewandowska, kl. II c i Alicja Figut – kl. II
b
Ola Litwińczuk, kl. III c i  Jakub Bajnerman, kl.
III a

W konkursie wzięło udział ponad 50 uczestników
ze szkół z Powiatu Sochaczewskiego.  Celem tej
uroczystości było rozwijanie zdolności
recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją,
zachęcenie dzieci do przezwyciężania własnej
nieśmiałości oraz rywalizacja w przyjaznej
atmosferze. Dzieci recytowały wiersze Juliana
Tuwima, wykorzystując elementy gry aktorskiej
oraz rekwizyty i kostiumy.
Uczniowie naszej szkoły pięknie się
zaprezentowali i ostatecznie wywalczyli:
Miejsce III – Julia Strzelecka (kategoria klas 0)
Miejsce I – Zofia Wojewoda (kategoria klas I)
Wyróżnienie – Lena Chudyk (kategoria klas I)
Miejsce II – Alicja Figut (kategoria klas II)
Miejsce III – Aleksandra Litwińczuk (kategoria klas
III)

Serdecznie gratulujemy.

 
SKOK W PRZYSZŁOŚĆ

Od początku bieżącego roku szkolnego prowadzone
są w nasze szkole zajęcia w ramach projektu „ Skok w
przyszłość- wspieranie kompetencji kluczowych
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie”.
Uczniowie kl. I- VI uczestniczą w różnorodnych
zajęciach pozalekcyjnych, podczas których, rozwijają
swoje zainteresowania przyrodnicze, matematyczne,
biologiczno - geograficzne m. in. metodą
eksperymentu, komputerowe czy językowe,
wyrównują swą wiedzę , korzystają z pomocy
logopedycznej, czy zajęć socjoterapeutycznych i
korekcyjno - kompensacyjnych. Uczestnicy zajęć
eksperymentują, rozwiązują, doświadczają, poszukują
różnorodnych możliwości rozwiązywania
postawionych im problemów. Tworzą ciekawe i
pomysłowe prace. Czynniki te sprzyjają  wzmożonej
aktywności uczniów, rozbudzają  ich pasję
poznawczą, pozwalają uwierzyć we własne
możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiają
umiejętność współpracy w grupie,  kształtują poczucie
odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z
przyjętych na siebie obowiązków.

. .
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   ZDROWO JEM

Placuszki serowe z owocami

Słodycze też mogą być zdrowe. Postaw na potrawy
przygotowywane samodzielnie i dodawaj do nich
owoce – łakocie pełne witamin.
Składniki: 200 g serka twarogowego, 3 jajka, 50 g
mąki pszennej pełnoziarnistej, 2 łyżeczki cukru pudru,
szczypta soli, 1/4 łyżeczki mielonego cynamonu, 400
g dowolnych owoców, np. jagodowych, 400 ml jogurtu
naturalnego
Sposób przygotowania: Twaróg utrzyj z żółtkami i
cukrem. Do utartej masy dodaj cynamon, mąkę i
dokładnie wymieszaj. Białka ubij z solą na sztywną
pianę i delikatnie wymieszaj z masą. Na suchą i
rozgrzaną patelnię teflonową nakładaj łyżeczką małe
porcje ciasta. Smaż z obu stron na rumiano. Owoce
umyj i osusz na papierowym ręczniku. Kiedy
przeschną, zapakuj je do wcześniej przygotowanych
woreczków. Jogurt podziel na porcje. Cały zestaw
zapakuj do pudełka śniadaniowego.

Minipizze z sosem
pomidorowym i warzywami

Przygotowane samodzielnie w domu minipizze
przypominają te kupowane w szkolnym sklepiku, a
na pewno są zdrowsze, bo wiesz, jakich
składników do nich używasz. I dokładasz warzywa
według uznania. Wszystkie dzieci lubią pizzę, więc
nie powinno być problemu ze zjedzeniem w szkole
takiego drugiego śniadania.
Składniki: 100 ml mleka, 12 g świeżych drożdży,
65 ml oliwy z oliwek, 100 g mąki pełnoziarnistej,
1/3 łyżeczki cukru, szczypta soli, 150 ml pulpy
pomidorowej, 2 frankfurterki, 150 g pomidorków
koktajlowych, 1/2 żółtej papryki, 1 łyżeczka ziół
prowansalskich
Sposób przygotowania: Zioła prowansalskie
wymieszaj z pulpą pomidorową. Drożdże pokrusz
do miski, dodaj cukier i rozetrzyj. Dolej ciepłe
mleko. Odstaw w ciepłe miejsce do urośnięcia
drożdży na ok. 10 minut. Po tym czasie dodaj do
rozczynu mąkę i sól. Zacznij wyrabiać. Po chwili
dodaj całą oliwę i wyrób ciasto. Ciasto rozwałkuj
na grubość ok. 6-7 mm. Szklanką wytnij z ciasta
kółka. Posmaruj je wcześniej przygotowanym
sosem. Na sosie połóż pokrojone w plasterki
kiełbaski, pomidorki przekrojone na pół i kawałki
papryki. Placuszki ułóż na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia i wstaw do nagrzanego do
180°C piekarnika na 8-10 minut. Rumiane pizze
wyciągnij z piekarnika. Przestudź i zapakuj do
szkoły.

. .
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   NASZE PASJE

Rafał Szymański, uczeń klasy VI c jest wielkim
pasjonatem papug. Od dawna przychodzi do biblioteki
szkolnej i przegląda atlasy ptaków i literaturę
ornitologiczną. Postanowiliśmy przybliżyć naszym
czytelnikom pasję Rafała bo jest ona bardzo
interesująca.

Skąd się wzięła Twoja niecodzienna pasja?
Zawsze chciałem mieć papugę, to bardzo piękne ptaki
Ale dlaczego nie psa czy kota, tylko papugę?
Rafał: Wszyscy wokół mają psy i koty, ja chciałem być
oryginalny a papugi mnie bardzo fascynowały.
Kiedy zaczęła się ta Twoja fascynacja?
Rafał: to było trzy lata temu w marcu. Ale nim
dostałem pierwszą papugę, to wszystko co się tylko
dało na ich temat, to przeczytałem. Chciałem
wiedzieć o nich wszystko, co lubią, co jedzą i co im
szkodzi.  Gdy już byłem świetnie przygotowany
teoretycznie, dostałem swoją pierwszą papugę.
Jaka to była papuga?
To była papuga falista, dałem mu na imię Edek.
Niestety Edek nie żył zbyt długo, trudno powiedzieć
czy źle się nim opiekowałem czy był po prostu stary.
Kolejna moja papuga to była nimfa i świergotka.

Nimfa była oswojona ale świergotka nie. Ten gatunek
bardzo trudno się oswaja.  Z nimfą było dużo prościej.
Dałem jej na imię Szymonka, dlatego że myślałem  że
to samczyk, gdy się okazało że samiczka, to zamiast
zmienić imię, to przerobiłem na żeński odpowiednik.
Opowiedz jak się oswaja papugi?
Trzeba być bardzo delikatnymi i cierpliwym. Trzeba
karmić ją ziarenkami i zachęcać do zabaw. Ja swoją
Szymonkę głaskałem po łebku piórkiem, bardzo to
lubiła. Później gdy nabrała do mnie zaufania mogłem
ja dotykać ręką. Wypuszczałem ją z klatki a ona
siadała mi na ręku. Jednym słowem, żeby oswoić
papugę trzeba mieć cierpliwość i czas.
Co jedzą papugi?
Jedzą przede wszystkim mieszanki ziaren, muszą być
dobrej jakości. Proso, owies, słonecznik, konopie a
piją wodę.
Ile teraz masz papug?
W tej chwili mam 26 papug i 10 przepiórek. Mam
różne gatunki: Nimfy, papużki faliste, rozelle białolice,
modrolotki czerwonoczerne.
Czy one wszystkie mieszkają u Ciebie w domu?
Nie, teraz mieszkają na działce. To gatunki które
mogą znosić nawet 20 stopniowy mróz. 15 papug i
przepiórki trzymam w jednej wolierze, czyli takim
specjalnym pomieszczeniu na dworze. Mam też takie
mniejsze klatki, w których mieszkają sobie pary
papużek falistych
Opowiedz jak Ty dbasz o swoje paupugi?
Co drugi dzień rano jadę z rodzicami żeby je
nakarmić. Takie ptaki, żeby były zdrowe, prócz ziarna,
muszą jeszcze dostawać owoce i warzywa. 

.

.
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   NASZE PASJE

Wszystko musi być świeże: jabłko, marchew, ogórek,
burak. Gdy jest już mlecz na polach i świeża trawa to
również dla nich je zrywam.  W zimie kiełkuje nasiona,
najczęściej słonecznika,  żeby tych „zielonych
witamin” nie miały za mało. Raz na jakiś czas muszę
posprzątać ich klatki. Im większa klatka, tym  rzadziej
się ją sprząta. Woliera jest bardzo duża,  tak żeby
ptaki mogły w niej polatać i rozprostować skrzydła. Te
małe klatki, gdzie trzymam papużki faliste muszę
sprzątać trochę częściej.

A dlaczego faliste nie mogą być z innymi
papugami w wolierze?
Dlatego, że woliera ma dość duże oczka w siatce i
małe papużki faliste mogłyby się przez nie przecisnąć
i uciec. Kilku takich spryciarzy wymknęło się w ten
sposób

Czy rozmnażasz swoje papużki?
Ale to nie jest łatwe. Z czterech par, tylko jedna miała
jajeczka, z których nie wszystkie się wylęgły Papugi
faliste mogą mieć trzy razy do roku potomstwo, nimfy
zaś dwa. 

Papugi łączą się w pary na całe życie i gdy samiczka
zniesie jajka, wysiadywane są przez 21 dni. Falista
samiczka siedzi w budce na jajkach a samiec przynosi
jej pożywienie. Gdy młode się wylęgną oboje rodzice
przynoszą dzieciom pokarm. U nimf rodzice zmieniają
się wysiadując młode.
A który gatunek papug, jest najbardziej
wymagający w opiece?
Najtrudniejsze do rozmnożenia są rozelle białolice,
ciężko się dobierają w pary. Niestety jeszcze nigdy nie
doczekałem się ich potomstwa. Mam nadzieje, że
kiedyś się uda.
Twoje hobby wymaga bardzo dużo pracy, czasu
ale również nakładów finansowych, chyba nie
dałoby się realizować tych pasji bez wsparcia
rodziców?
Rodzice bardzo mnie wspierają, szczególnie tata.
Pomaga mi również starszy brat. Dzięki temu dajemy
radę ogarnąć całą naszą menażerię. Na szczęście
brata szkoła jest blisko naszej działki więc po lekcjach
Michał zagląda do ptaków i je karmi. Mama też
czasem się włącza ale papugi to raczej nasza męska
sprawa.
Czy ta pasja nigdy Ci się nie znudzi?
Mój sąsiad a jednocześnie hodowca papug, który ma
ponad siedemdziesiąt lat, twierdzi że papugi to taki
nałóg. Myślę, że u mnie jest podobnie.
Czy jak przyjeżdżasz na działkę to one Ciebie
poznają?
Tak, poznają nas są spokojne. Gdy przychodzi ktoś
obcy to są zaniepokojone i nerwowe
A jakie masz jeszcze marzenia w tej dziedzinie?
Chciałbym mieć jeszcze gołębie ozdobne i kanarki i
badzo duże gatunki papug. Może kiedyś chciałbym
żeby to był mój sposób na życie.

.
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W  dniu 28.01.2020r. odbyło się uroczyste wręczenie
dyplomów i nagród laureatom  zimowych inspiracji
plastycznych. Organizatorem konkursu była p. Helena
Pukosz.  Prace zostały wykonane różnymi technikami,
co dodało uroku obrazkom malowniczej zimy.
Nagrodę specjalną otrzymały uczennice klasy II c:
Zofia Bień i Maja Lewandowska  z grupy p. H.
Pukosz i p. J. Fiedukowskiej.
Komisja przyznała zwycięzcom miejsca wg kolejności:
I miejsce: Zuzanna Mleczarek, Piotr Wronisz i
Rozalia Jaworska – uczniowie kl. II c z grupy  p. H.
Pukosz i p. J. Fiedukowskiej.
II miejsce: Maria Kasprzycka z klasy II a z gr.  p.
Wiesławy Mikulskiej;
  Julia Grzelak i Dorota Karwas z kl. II c z gr. p. H.
Pukosz i p. J. Fiedukowskiej.
III miejsce: Nikola Czepulaniec z kl. II c i Filip
Barszczak z kl. I a z gr. p. H. Pukosz   i p. J.
Fiedukowskiej oraz Maksymilian Sałyga z kl. III b z
gr. p. W. Mikulskiej i S. Pankowskiej.
  Nagrody wręczyły: p. Wicedyrektor Małgorzta
Dobrzyńska i kierownik świetlicy  p. Urszula Karazja.
Gratulujemy uczniom wspaniałych oryginalnych
pomysłów. Życzymy dalszych sukcesów twórczych.

„Zimowe obrazy”
konkurs plastyczny w świetlicy szkolnej

BAL KARNAWAŁOWY  pełen niespodzianek w 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W dniu 5.02.2020r. świetliczaki w różnorodnych
przebraniach i maskach świętowały karnawał.
Organizatorem balu była p. Agnieszka Malesa.  W
przygotowaniu i przebiegu pomagali wszyscy
nauczyciele świetlicy. Poprzez kolorowy wystrój sali,
nastrojowe oświetlenie z obracającą się kulą
(udostępnioną przez p. Romana Jędraszczaka),
odpowiednie nagłośnienie, życzliwość wychowawców,
została stworzona serdeczna atmosfera wspólnej
zabawy.
  Przebieg imprezy:
1. Wzajemne powitanie każdy z każdym do piosenki
„Witam was”.
2. Tańce do muzyki disco prowadzone przez p. A.
Malesę z popisami solowymi dzieci.
3. Korowody taneczne, wesoły pociąg przy muzyce
country w kapeluszach kowbojskich   z wodzirejem p.
U. Karazją.
4. Konkurencje sprawnościowe, konkurs tańca z
balonami, krzesłami pod czułym okiem  p. A. Malesy,
J. Fiedukowskiej, W. Mikulskiej, H. Pukosz.
5. Zespołowy taniec „Kaczuszki” w maskach
kaczorka.
6. Sesja foto z rekwizytami i gadżetami przygotowana
przez kierownika świetlicy U. Karazję.
7. Słodka biesiadka.
8. Podziękowanie za kulturalną zabawę i wspólne
porządkowanie sali.
  Zabawa karnawałowa była bardzo udana. Dzieci w
emocjach  radości przeżywały integracyjne spotkanie
w gronie świetliczaków.    
                           
Urszula Karazja
   Agnieszka Malesa

.
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TĘ KSIĄŻKĘ WARTO
PRZECZYTAĆ -
KONKURS POWIATOWY

Powiatowy Konkurs „Tę książkę warto przeczytać”,
organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w
Sochaczewie, pod patronatem Starostwa
Powiatowego, miał swój finał 29 stycznia 2020 r.
 Naszą szkołę reprezentowali:
Hanna Fiołek, kl. 5 c
Lena Kopowicz, kl. 5 a
Jan Grzymkowski, kl. 3 a
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:
I-IV, V-VIII, szkoły ponadpodstawowe.
Jury oceniało:  płynność i intonację, poprawność
językową oraz oryginalność prezentacji.
Dzieci i młodzież dzięki konkursowi rozwijają potrzeby
i nawyki czytelnicze, uczą się wypowiadania na temat
książki, rozwijają zdolności aktorskie.
Uczniowie naszej szkoły pięknie zachęcali do
przeczytania swoich ulubionych książek. Jaś
Grzymkowski zaproponował „Pax”  autorstwa Sary
Pennypacker, Hania Fiołek wybrała wzruszającą
opowieść pt. „Małe licho i tajemnica niebożątka” 
napisaną przez Martę Kisiel a Lena Kopowiecz „Adaś
Mickiewicz- łobuz i mistrz” Jakuba Skworza. Ta
ostatnia prezentacja została doceniona przez jury
konkursowa i otrzymała wyróżnienie.

.

Prezentacja książki Łobuz i Mistrz. 

Eryku, gdzie jesteś? Nie wygłupiaj się ! Chcesz mnie
zostawić samą?! Widziałam jak wchodziłeś. Ty
cwaniaku! Chcesz, żeby dziadek mnie przyłapał na
nieposłuszeństwie i ukarał za wejście do zakazanego
gabinetu. Hahaha! No już! Pokaż się! Wyłaź!
Natychmiast!!   
(ROZGLĄDA SIĘ)Przecież tu nie ma gdzie się
schować. Tu są tylko książki, od podłogi po sufit nic
tylko półki z książkami, jak w bibliotece…że też
dziadkowie nie pozwalają tu nam wchodzić…( sama
do siebie) oj dziadku, dziadku… może bałagan
chcesz ukryć... Nas ciągle upominasz, a sam
zostawiłeś książkę na podłodze.
( podchodzi do leżącej książki, przyklęka i wpatruje się
w nią z zaskoczeniem ) Niemożliwe. To po prostu
niemożliwe! (odpowiada głosowi, którego nie słychać)
To naprawdę Ty jesteś na tym rysunku?! Co?!
Książka Cię wciągnęła? 
Ale jak… Wciągająca książka…dosłownie… Przecież
to absurd? Nie?! Wejść do Ciebie? Jak ? dotknąć
książki, obrazka i wchodzą w ten moment. Więc to nie
jest sen?! Ale nie jestem tu sama.

.

.
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Jest przy mnie sporo osób. Twierdzisz, że ta książka
wciągnie wszystkich, bez wyjątku.
( do publiczności) Chcecie się przekonać? Zatem
sprawdźmy…
 Woooow… gdzie jesteśmy ( rozgląda się z
zachwytem)… „Na pagórku niewielkim, we
brzozowym gaju, Stoi dwór szlachecki, z drzewa, lecz
podmurowany; Świecą się z daleka pobielane ściany” 
….

Widzieliście?! Jakieś dziecko wypadło z okna.
(wskazuje palcem) Patrzcie tam, pochyla się nad nim
jakaś kobieta, chyba matka, bo tak rozpaczliwie woła
„Adaś, Adaś”. Ciekawe, czy dziecko przeżyło.
Chodźmy, chodź Eryku, sprawdźmy to. A w ogóle to
gdzie my  jesteśmy?
Dziadek?! Ty też tu jesteś… Przepraszam, że
złamaliśmy Twój zakaz . Ukarzesz nas później. Teraz
musimy sprawdzić co z tym chłopcem, martwię się o
niego.. Dobrze? Nic mu się nie stało? Skąd to wiesz?
Czy kojarzę takie słowa ?
„Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem/
(Gdy od płaczącej matki pod Twoję opiekę/
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę/ I zaraz
mogłem pieszo do Twych świątyń progu/ Iść za
wrócone życie podziękować Bogu)”
No przecież to fragment Inwokacji Mickiewicza, yy
Adama… Adama Mickiewicza. Tylko mi nie mów
dziadku, że wciągnęła nas  książka o jego życiu. Coś
tam o nim w szkole słyszałam, Pani chyba mówiła, że
to jeden z najwybitniejszych ludzi w historii Polski. Kto
by pomyślał, że ten wielki poeta był kiedyś małym
łobuzem.
Ej, poczekajcie na nas. Już jesteście w kolejnym
rozdziale?! Powoli tu jeszcze tyle się dzieje. 

Dziadku, co Ty na siebie włożyłeś, granatowy mundur,
czerwona czapka z rogami… wyglądasz jak żołnierz
Kościuszki w książce od historii… że co, to strój pana
Mikołaja, ojca Adama, bił się w nim podczas Insurekcji
Kościuszkowskiej, a to szabla pradziadka Krzysztofa,
którą walczył u boku króla Stanisława
Leszczyńskiego. Wow. Nie sądziłam, że kiedyś to
zobaczę. Gdzie znowu pędzicie? (Kaszel , krztusi się,
zasłania usta). Skąd tu tyle dymu? Dlaczego ci ludzie
biegają w takiej panice? Co się dzieje? O nie…to
pożar… Nowogródek się pali. Uciekajmy…
Co Ty Dziadku krzyczysz? Za daleko jesteś, słabo Cię
słychać. Dobrze przekażę wszystkim , co mówisz:
Jeśli chcecie wyjść z tej książki, sami musicie ją 
przeczytać, by się dowiedzieć jak. Ale nie spieszcie
się ekscytująca wędrówka śladami Adama dopiero się
rozpoczyna. Przed wami jeszcze mroźna Syberia,
piękne Wilno, egzaminy do szkoły, zatłoczona
Moskwa, tajne stowarzyszenia, więzienia, zesłania,
miłostki i miłości, pojedynki… może nawet
sekundantem zostaniecie… Włochy, Niemcy, Paryż,
może w towarzystwie Wallenroda „wpłyniecie na
suchego przestwór oceanu” albo pospacerujecie z
Marylą i Adamem , by „ dwa obaczyć księżyce”, może
nawet zostaniecie emisariuszem czy dopilnujecie
wydania Pana Tadeusza i pomożecie Adamowi nie
spóźnić się na własny ślub… Tylko pamiętajcie nie
zbliżajcie się do Szkoły Podchorążych w listopadzie
1830 r., będzie niebezpiecznie…
Książka Jakuba Skworza „ Adaś Mickiewicz. Łobuz i
mistrz” , naprawdę urzeka i wciąga. Tych wszystkich ,
którzy pozazdrościli Oli i Erykowi tej niezwykłej
przygody, w którą zabrał ich dziadek , zapraszam do
lektury. Tę książkę warto przeczytać!!

Lena Kopowicz, kl.V a
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TĘ KSIĄŻKĘ WARTO
PRZECZYTAĆ 

Cześć, czy znacie książkę Marty Kisiel pt. „ Małe
Licho”?
To właśnie ja jestem jej bohaterem. Jak widzicie
jestem Aniołem.  Alleluja!
Ale nie byle jakim aniołem. Ja jestem Aniołem
Stróżem. Pewnie myślicie, że można mnie wynająć
ale tutaj Was zasmucę, bo ja mam już klienta, który
nazywa się Bożydar Jekiełłek. Opowiem wam trochę o
nim.
Bożek jest chłopcem niezwykłym, a właściwie
półchłopcem- półwidmem. Chociaż tak właściwie nie
od początku byłem jego aniołem stróżem. Na
początku pilnowałem jego wujaszka ale gdy urodził się
Bożek, wujaszek dostał anioła Tsadkiela a ja wziąłem
w swą opiekę nowo narodzonego brzdąca.
Bożydar jest miły i nieśmiały, zawsze woli spędzać
czas ze mną i z Guciem, małym potworem, który
mieszka pod jego łóżkiem.  Bożek jest niskiego
wzrostu, ma jasne włosy i chabrowe oczy. Moim
zadaniem jest pilnowanie Bożka. Ja osobiście
najbardziej lubię się bawić i robić bamboszki na
szydełku.
Nie zapomnijmy także o ciepłym kakałku minimum
trzy razy dziennie.
Sam jestem niższy od mojego przyjaciela, mam małe
skrzydła, przydużą bluzkę i tęczowe oczy. 

Nie zawsze łatwo było opiekować się Bożydarem,
szczególnie gdy zaczął chodzić do szkoły. 
Codziennie rano o wpół do siódmej musiałem
wyciągnąć go z łóżka i doprowadzić do łazienki i
pilnować ponieważ trochę zbyt często, jak na anielski
zwyczaj próbował szorować zęby metodą
bezdotykową.  Każda czynność poranna trwała w
nieskończoność!  W życiu nie przypuszczałem, że
włożenie bluzy i dwóch tenisówek może zajmować
tyle czasu

Rano Bożek nigdy nie pamiętał gdzie zostawił swoje
ubranie. Jeszcze gorzej było  z zawartością plecaka,
która zdawała się rozpełzać, gdy tylko Bożek odwrócił
wzrok, i chować w najmniej oczekiwanych
zakamarkach. Znikały mu również ołówki, kredki,
masowo dostawał nóg, pojemniczki z farbkami jeden
po drugim wybierały wolność. Każde zadanie
domowe musiała zatem poprzedzać obława na
zaginione rzeczy. Jednak z czasem było jeszcze
trudniej.
Bożydar stał się jakiś inny od kiedy poszedł do szkoły,
chciałem pomóc ze wszystkim sił ale on już o niczym
mi nie opowiadał, tylko na mnie burczał i się złościł.
Bożek od innych dzieci w szkole się różnił, teraz
musiał je oswoić i nadrobić wszystko czego uczyły się
od maleńkości. Poznać zupełnie inny, obcy mu świat.
Dorastanie jest strasznie trudne a koledzy potrafią być
bardzo niemili, szczególnie gdy różnisz się od innych.
Przeszli sami siebie gdy na bal przebierańców Bożek
przebrał się za Licho. Nie za Batmana, Spidermana
czy Szturmowca… tylko za Licho. Śmiali się że ma
dziewczęce skrzydła a później zupełnie go nie
dostrzegali. Bożek wymknął się  niepostrzeżenie ze
łzami w swych chabrowych oczach, biegł w mrok
październikowego chłodnego popołudnia… A ja
czułem że stało się coś złego, że Bożydar mnie
potrzebuje. Czy udało się uratować chłopca z ciemnej
otchłani?
Chcecie się dowiedzieć dalszego ciągu tej opowieści?
Przeczytajcie książkę „Małe Licho i tajemnica
Niebożątka” .To opowieść o tym, jak nieludzko trudne
jest dorastanie. O tym, że „normalność” to pojęcie
przereklamowane!  A przede wszystkim o przyjaźni,
która jest najważniejszą wartością w życiu. Przyjaźń
pomaga przetrwać najtrudniejsze momenty, pomaga
rozwinąć skrzydła i stać się lepszą wersją siebie.

Hania Fiołek, kl. V c
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STROFY
 ZNAD BZURY

Otóż w miejsce, gdzie dziś stoią ruiny
Sochaczewskiego zamku nad rzekę Bzurę, przybył
Henryk. Tu zatrzymawszy się, dostał zlecenie od
ówczesnego władcy, aby wznieść na wzgórzu
zamek.Wszystko zaczęło się od mgły, która trwała 5
dni i 5 nocy. Henryk z 5 pomocnikami budowali
zamek. Nie było to łatwe, gdyż to co zostało
zbudowane w ciągu dnia nocą obracało się w ruiny.
Zmęczony Henryk siedział pod drzewem i rozmyślał.
Kiedy mgła opadła zauważył jak zbliża się do niego
starzec, który wysłuchał jego historii. Henryk
opowiedział mu o swoim problemie z ukończeniem
budowy zamku. Wraz ze swoimi pomocnikami zapytali
starca czy wie co zrobić, aby budowa zakończyła się
sukcesem. Staruszek powiedział, że wie co muszą
zrobić, ale żaden z nich o tym co usłyszą nie może
powiedzieć nic nikomu. Staruszek zaoferował im
swoją pomoc, ale nie za darmo w zamian za
wybudowanie zamku w 5 dni i 5 nocy chciał duszę
Henryka i jego ludzi. Okazało się, ze starzec był
diabłem
Kiedy budowla zaczeła powstawać i z każdym dniem
było jej więcej, Henryk bardzo się bał. Bał się, że
zamiast do nieba pojdą wszyscy do piekła. Jak to
bywa jak trwoga, to do Boga. Henryk zaczął prosić
Boga o pomoc. W tym czasie diabeł dźwigając ciężkie
kamienie na budowę zamku, już zacierał ręce na
kolejne dusze w swym posiadaniu. Jednak z ostatnim
kamieniem, który miał położyć rozległ się trzask
pioruna.  Tak, oto umowa nie została dotrzymana, a
zły staruszek pod postacią diabła cisnął ostatni
kamień do rzeki, gdzie kamień znajduje się do dziś,
adiabła pochłonęło grzęzawisko.Henryk wraz z
swoimi ludźmi ocaleli. W podziękowaniu za ocalenie,
Henryk ze swoimi wspólnikami wybudowali
ośmiokątną wieżę pełniącą funkcję kaplicy.

Ignacy Jaśkiewicz kl Vc

SPORT

Awans do Powiatowych Mistrzostw Szkół
Podstawowych w Mini Piłkę Siatkową Dziewcząt.

W dniu 27 stycznia br. w naszej szkole odbył się
Miejski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i
Chłopców, którego byliśmy organizatorem.
W rywalizacji dziewcząt  i chłopców zagrały trzy
drużyny : 
S.P.3 Sochaczew,  S.P.4 Sochaczew,  S.P.7
Sochaczew
Dziewczyny wygrały wszystkie pojedynki.W
pierwszy spotkaniu pokonały  S.P.7   2:1 , w 
meczu z S.P.4  2:0 .
Tym samym z I miejsca przystępują do rywalizacji
mistrzostw powiatu sochaczewskiego.
Drużyna chłopców zajęła III miejsce. 
Skład drużyny dziewcząt: 
Dmoch Roksana , Lebioda Agnieszka, Małecka
Martyna, Kwiecińska Malwina,  Hulachenko Diana,
Jarota Amelia, Kalinowska Maja, Majtyka Zofia,
Włodarczyk Wiktoria, Gałkowska Wiktoria
Skład chłopców:
Romanowski Eryk, Guzek Aleksander, Jażdżyk
Kamil, Kutera Stanisław, Wożniak Maciej, Rybak
Michał, Brażuk Kacper,Kacprzak Kacper,
Dudzński Seweryn, Maciaszek Tomasz,
Szymonowicz Kacper, Mroziński Iwo, Białas
Jakub, Tylkowski Przemysław, Zwierzchowski
Kacper.
Opiekunami drużyny dziewcząt – M. Popławska ,
chłopców- A. Karaś
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KALENDARZ ŚWIĄT
NIETYPOWYCH 

1 marca – Dzień Przytulania Bibliotekarza, Dzień
Puszystych, Dzień Pierogów, Dzień Żołnierzy
Wyklętych
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy
4 marca – Światowy Dzień Tenisa, Międzynarodowy
Dzień Mistrza Gry, Kaziuki 
5 marca – Dzień /teściowej, Dzień Dentysty
6 marca – Europejski Dzień Logopedy, Dzień
Czystego Stołu 
7 marca – Dzień Nauczyciela w Albani
8 marca – Dzień Kobiet
9 marca – Dzień Statystyki 
10 marca – Dzień Mężczyzny
11 marca – Dzień Sołtysa 
12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy, Dzień
Matematyki 
)
14 marca – Dzień Liczby PI
15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta,
Europejski Dzień Konsumenta, Światowy Dzień
Choroby Alzheimera
16 marca – Dzień Przemytnika Litewskiej Książki
17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka
18 marca – Europejski Dzień Mózgu
19 marca – Dzień Wędkarza
20 marca – Dzień Bez Mięsa
21 marca – Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień
Zespołu Downa, Międzynarodowy Dzień Poezji,
Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Walki z
Dyskryminacją Rasową
22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony
Bałtyku
23 marca – Światowy Dzień Meteorologii (wg
niektórych źródeł obchodzony 24 marca), Dzień
Windy, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
24 marca – Narodowy Dzień Życia, Dzień Walki z
Gruźlicą

29 marca – Dzień Metalowca
30 marca – Dzień Ziemi Palestyńskiej
31 marca – Święto Wolności Malty

1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla
Dzieci, Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
3 kwietnia – Rocznica Drugiej Republiki (Gwinea)
4 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach
i Działań Zapobiegających Minom
5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień Bez
Makijażu, Dzień Grzeczności za Kierownicą
6 kwietnia – Dzień upamiętnienia ludobójstwa w
Rwandzie
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów
9 kwietnia – Dzień Bohaterów (Filipiny)
10 kwietnia – Dzień Bandurka, Dzień Lotnictwa
Wojskowego
11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą
Parkinsona
12 kwietnia – Dzień Czekolady, Międzynarodowy
Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień Ptaków
Wędrownych, Dzień czystych okien
13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych, Dzień
patrzenia w niebo
15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości
16 kwietnia – Dzień Sapera, Dzień Włókniarza
17 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Hemofilię,
Dzień Edukacji w Syrii
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony
Zabytków, Światowy Dzień Krótkofalowca, Dzień
Pacjenta w Śpiączce
19 kwietnia – Dzień republiki Sierra Leone, Urodziny
króla Suazi
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
21 kwietnia – Rocznica założenia Rzymu
22 kwietnia – Dzień odkrycia Brazylii,
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich, Dzień Koni
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności
Młodzieży, Międzynarodowy Dzień Przeciwko
Wiwisekcji
25 kwietnia – Dzień Sekretarki, Międzynarodowy
Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
26 kwietnia – Dzień Drzewa, Dzień Drogowca i
Transportowca
27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości
Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień Grafika i
Rysunku Graficznego
28 kwietnia – Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pamięci
Ofiar Wypadków przy Pracy
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca

http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/kasuga-matsuri-swieto-malpy/
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	5 lutego w Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie, odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pchła Szachrajka”. Reprezentanci Trójki zostali wyłonieni w drodze eliminacjach szkolnych, po dwoje na każdy poziom oddziałów 0-3:
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