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Taka baśniowa zima tylko na
łamach naszej gazetki... O śniegu
możemy jedynie pomarzyć...

Wycieczka klasowa
do Niepokalanowa

Ostatnia gazetka
sprzed kwarantannyZima

.

Weszliśmy do
żywej szopki, gdzie
było dużo figurek,
ale nie było
zwierząt. Potem
oglądaliśmy
ruchomą szopkę.
Jedliśmy też
ciastka w pobliskiej
cukierni. Na koniec
poszliśmy na stację
kolejową, a po
chwili pociąg
odjechał z nami do
Sochaczewa.
13.01.2020
Kacper Grabowski

Cały ten numer
powstał jeszcze z
materiałów
zebranych, gdy
wszyscy
chodziliśmy
normalnie do
szkoły. Ale nie
zdążyliśmy złożyć
go wtedy do końca i
opublikować.
Dlatego dziś, kiedy
nasze myśli krążą
wokół wirusa o
dziwnym kształcie i
niespodziewanej

sytuacji,w jakiej się
nagle znaleźliśmy,
musimy jeszcze
dokończyć nasze
rozpoczęte dzieło.
No i dobrze, dzięki
temu przypomnimy
sobie, jak to było
przed erą zdalnej
nauki, która
wprawdzie jest
zupełnie nowa i
świeża, ale już
czujemy, jak bardzo
zmieniła nasze
życie...

DBI

We wtorek 4 lutego
w naszej szkole
odbył się Dzień
Bezpiecznego
Internetu. Z tej
okazji
zgromadziliśmy się
w szkolnej
stołówce.
Oglądaliśmy filmiki i
teledyski związane
z tym tematem.
Rozwiązywaliśmy
rebusy i zagadki.

Uczyliśmy się
zasad
bezpiecznego
Internetu oraz jak
poradzić sobie z
hejtem. Zajęcia
poprowadziły
panie: Karina,
Agnieszka, Iwona.

Mateusz Bloch, kl.
7

Spotkanie
integracyjne

W dniu 3 lutego
przyjechała do nas
młodzież ze szkoły
z Żukowa.
Uczniowie, którzy
nas odwiedzili,
pokazali nam
trochę fajnych
zabaw i rozrywek.
Był to
świetny, bardzo
udany dzień.

Iza Chłystek, kl. 7

Bartek Fudała

.
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Po świątecznej przerwie wróciliśmy
do szkoły. Był to początek stycznia,
wkroczyliśmy w nowy rok 2020!

Prorocze słowa w
artykule Kacpra!

Jak świętuje się u
nas Trzech Króli?

Piękne karmniki
Tomka Jażdżyka

Coś nowego,
czego jeszcze
dotąd nie
przeżyliśmy?
Tylko wtedy
można się było
spodziewać, że
to "coś nowego"
będzie pewnie
bardzo, bardzo
miłe...

Wspominaliśmy
Święta Bożego
Narodzenia,
które minęły tak
szybko.
Opowiadaliśmy
o
gwiazdkowych
prezentach,
które
znaleźliśmy pod
choinką.
Nagle Robert
zerwał się z
krzesła i
podbiegł

do kalendarza
wiszącego na
ścianie,
zrywając go
zamaszyście.
- Robert! –
krzyknęła pani.
Dlaczego
zerwałeś ze
ściany
kalendarz?!
Wyrwałeś go
razem z
gwoździem!
- Żegnamy już 
Stary Rok,
proszę pani –
krzyknąłem.

- To
pożegnaliście
go bardzo
dobitnie –
odpowiedziała
pani i zaśmiała
się.
Stary Rok
„spadł” z
hukiem
bezpowrotnie.
Puste miejsce
na ścianie
czeka na nowy
kalendarz – na
2020 rok.
My również

jesteśmy
ciekawi, co nam
ten rok
przyniesie.
Może nowe
znajomości i
przyjaźnie,
może kolejne
nagrody i
dyplomy, może
zupełnie coś
nowego czego
jeszcze nie
przeżyliśmy?
My jesteśmy
otwarci!
  Kacper
Zygmunciak

.

Wycieczka do
muzeum
W środę 15
stycznia
byliśmy w
Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej
i Pola Bitwy

nad Bzurą w
Sochaczewie.
Weszliśmy do
sali z szopkami.
Były piękne! Z
naszej szkoły
również była
szopka

zrobiona przez
starszych
kolegów.
Potem
obejrzeliśmy
pamiątki
wojenne:
karabiny,

granaty,
mundury
żołnierzy i stary
czołg! 
Michał, kl. 5-6u

.
.

.

W Polsce
obchody te są
bardzo
uroczyste. W
kościołach są
msze święte ze
święceniem
kredy i kadzidła.
Na znak, że
mieszkają

tu chrześcijanie,
na drzwiach
wejściowych
domu piszemy
litery K+M+B. w
całej Polsce
organizowane
są orszaki
Trzech Króli.
Robert, kl. 3Pau

.

.
.

.
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Mateusz Stypuła to nasz kolega, którego nieczęsto
możemy spotkać w szkole, bo uczy się indywidualnie
w domu. Warto poznać tego chłopaka!
Mateusz w wolnym czasie lubi słuchać muzyki, grać w
piłkę nożną i składać klocki Lego. Uwielbia też
rysować postaci z komiksów Marvela i gier
komputerowych. 
Jest naprawdę zdolnym artystą! Z przyjemnością
prezentujemy Wam małą galerię prac Mateusza, w
tym rysunki jego ulubionych bohaterów z gry
BrawlStars. 

.
.
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 Jak spędziliśmy ferie zimowe?

Ferie Natalki w domu, z
wyjazdem do Sochaczewa

Czy zastanawialiście się dlaczego musimy spać? Czy nie
uważacie, że spanie to strata czasu? Może lepiej byłoby...

Ferie Kacpra - czas wolny
od zajęć szkolnych

W ferie mój
czas wolny
wypełniły miłe
spotkania.
Odwiedziłem
babcie i
dziadka. W
domu odwiedził

mnie Adrian i
Michał. Mama
upiekła
babeczki i
częstowaliśmy
się. Było bardzo
miło.

Co
lubimy?

Nasze ulubione
zajęcia w
wolnym czasie
to spotkania z
rodziną i
przyjaciółmi,
wspólne
wyjścia, a także
domowe
leniuchowanie.
Miło, prawda?

A to już po
feriach:
Malowane
szronem.
Zimowy
spacer po
Ogrodzie
Sensorycz-
nym kl. 4um

W Sochaczewie
byłam na
zakupach, w
McDonaldzie i
na lodowisku. A
w domu? Mama
z tatą pojechali
do Kozienic

do cioci na trzy
dni. Też miałam
jechać, ale się
rozmyśliłam.
Spałam w
pokoju
rodziców, bo
mój pies Figo

nie może spać
sam, a w moim
pokoju nie lubi.
Odwiedziły nas
też koleżanki.

Ferie zimowe
spędziłem w
domu. 10 lutego
byłem w
odwiedzinach u
babci.
Poczęstowała
mnie herbatą i
pączkami. Było
fajnie. 20 lutego
byłem w pizzerii

razem z
rodziną. W
domu słuchałem
muzyki i
oglądałem
ulubione
programy
telewizyjne. 

Albert Kujawa

...ten czas
spędzić na
robieniu
ulubionych
rzeczy, takich
jak
podróżowanie,
  spotkania z
przyjaciółmi,
oddawanie się
swojej pasji?
Niestety, sen
jest

nam potrzebny
do życia tak
jak jedzenie,
woda i
powietrze.
Nasz organizm
wie
doskonale, 
kiedy
potrzebujemy
snu i wtedy
bez względu
na to

czy chcemy
tego czy nie –
zasypiamy.
Kiedy śpimy
nasz organizm
się wyłącza:
nic nie
widzimy, nic
nie słyszymy i
prawie się nie
poruszamy.
Jednak nasz
„mądry”

organizm wie
co musi robić:
nie zapomina
o oddychaniu,
serce nadal
bije, a
wszystkie
narządy
wewnętrzne
pracują.
Podczas snu
regeneruje się
nasze ciało. 

Bez snu nie
moglibyśmy
normalnie
funkcjonować.
Bylibyśmy
zmęczeni,
zdenerwowani,
nie
moglibyśmy na
niczym się
skupić.
Jeżeli chcecie
być w dobrej

formie, dobrze
się uczyć i nie
chorować
musicie spać
9-11 godzin na
dobę.
Organizm na
pewno Wam
się
odwdzięczy. 

Klasa 8auU z
pomocą pani

Ady Dragan-
Płowik ;)

W Ogrodzie

.

Klasa 4um

MF
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Piotrek w kuchni
Zróbmy razem pyszną pizzę -
komiks kulinarny poprowadzi
Was przez wszystkie etapy jej
przygotowania 

2
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Na zawsze 
w naszych sercach!

Co Oko
widziało?

NASZA
REDAKCJA

Witam Was, Kochani, w drugim
półroczu roku szkolnego! 

Nie było mnie wcześniej, bo
musiałem naprawić swoje Okulary.
Bez nich niestety nie widzę zbyt
dobrze. 
Cieszę się, że znów mogę na Was
patrzeć. Widzę, jak wiele sukcesów
odnosicie, jak się angażujecie w
szkolne konkursy i uroczystości. 
A ostatnio widzę w wielu Waszych
oczach łzy. Sam zresztą też trochę
płaczę. Wiecie dlaczego:
wszystkim nam będzie brakowało
w szkole Pana Jarka Niedzieli i
zawsze będziemy o Nim pamiętać. 
Smutne rzeczy także są częścią
życia każdego człowieka. Śmierć
Pana Jarka to nasz wspólny
smutek. 
Bądźmy dla siebie dobrzy
nawzajem i pomagajmy sobie
wzajemnie przeżyć ten bolesny
czas. 
                                   Oko

.

.
Natalia Ludwiczak
Iza Chłystek
Bartek Rutkowski
Kacper Zygmunciak
Kacper Grabowski
Piotrek Radomski

"Spieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą..."

„Są pożegnania, na które nigdy nie
będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze
wywoływać będą morze łez. Są takie osoby,
na myśl o których zawsze zasypie nas
lawina wspomnień.”

Serce dla Pana Jarka Niedzieli

.

1 Marca. Dzieci ze świetlicy przy
pomocy nauczyciela zrobiły
gazetkę dotyczącą pamięci o
Żołnierzach Wyklętych. 

.

.

.
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