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Laureaci konkursu fotograficznego otrzymali nagrody
rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne
upominki. Z zebranych materiałów powstała galeria
fotografii pszczół, przygotowaliśmy również
prezentację multimedialną. 
Wydarzenie objął honorowym patronatem Burmistrz
Miasta Sochaczew. Zdobywcami zostali: Julia
Bartosik i Adam Szczudło uczniowie klasy IVa z SP3.
Nagrodę główną jury przyznało Miłoszowi Malesie
uczniowi klasy Ib z SP3. Drugą nagrodę otrzymali:
Kacper Paradowski kl. IIb – SP1, Filip Orliński kl. IIIb -
SP2, Krzysztof Świnoga kl. II - SP4, trzecią zaś Jakub
Bajnerman kl. IVa – SP3.
Uczniowie wyróżnieni w konkursie:
Kozłów Biskupi: Anna Szymańska kl. Ia,
 Inga Ostrowska kl. IIa, 
Maja Seklecka kl. Ia,
 Patrycja Wojda kl. IIa, 
Kamila Cieślak kl. IIa, 
Małgorzata Wagner kl. Ia, 
Zofia Czepulaniec kl. II b;
SP1: Anna Brzozowska kl. IIa,
 Anastazja Bury kl. Ib,
 Katarzyna Kowalska kl. IIa, 
Natalia Wiśniewska kl. II, 
Weronika Szymańska kl. IIa,
 Franciszek Borowski kl. IIb;

SP2: Karol Kośmider kl. IIb, 
Julia Pływaczewska kl. IIa,
 Zofia Szymańska kl. IIa, 
Natasza Kędzierska kl. IIa;
SP3: Julia Wawryszuk kl. IVa, 
Maja Szymonowicz kl. Ia, 
Marcel Ćwiek kl. IIb;
SP4: Lena Kalota kl. I, 
Remigiusz Ołtarzewski kl. III.

Nagrody i dyplomy wręczyli: Dyrektor Szkoły Pan
Krzysztof Werłaty oraz Wicedyrektor Szkoły Pani
Małgorzata Dobrzyńska.
Organizatorem wydarzenia byli: kierownik świetlicy –
Urszula Karazja oraz nauczyciele – Wiesława
Mikulska, Agnieszka Malesa, Sylwia Pankowska,
Justyna Wrzesińska-Nowak.

. .
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OPOWIEDZ MI HISTORYJKĘ...

Prace uczniów klasy 2 b

To opowieść dość krótka i nie będzie o wróżkach.
Oto Płótno, osiedle w miasteczku, w którym żyją
jej bohaterowie. Stróż akurat zaczynał swoją
codzienną robotę. Podlał źródlaną wodą ogórki
w przyblokowym ogródku i nasypał do karmnika
trochę okruszków chleba dla wróbli.
Nagle zobaczył, że w miejscu gdzie wcześniej
rosła róża, teraz leżała garść papierków po
cukierkach. Bardzo się zmartwił, że ktoś niszczy
jego pracę i brudzi jego osiedle. Miał podejrzenia,
kto mógł to zrobić i postanowił go odszukać.
Usłyszał śmiechy dzieci z oddali i ruszył w tamtą
stronę, ponieważ tam spodziewał się znaleźć
podejrzanych – te niegrzeczne dzieci z osiedla.
Szedł i już nabierał wątpliwości, czy na pewno
osiedlowe łobuziaki są sprawcami szkód, gdy
zobaczył na ziemi jeden papierek, potem drugi,
potem złamany ołówek i kolejny papierek. Ślady
prowadziły prościutko do chłopców siedzących na
trzepaku. Pod trzepakiem uzbierała się już z
papierków całkiem spora górka.
Już miał krzyczeć na nich z daleka, ale dzieci
domyśliły się, że zbliża się niebezpieczeństwo i
zaczęły tchórzliwie uciekać. Coś wypadło
z niedomkniętego tornistra jednego chłopców.
Stróż podszedł bliżej i podniósł smartfon. Dzieci
zawróciły i podeszły do niego ze spuszczonymi
głowami, a właściciel smartfona zaczął smutno
prosić o jego zwrot. Mężczyzna powiedział, że
chłopiec odzyska telefon,  pod warunkiem, że on i
jego koledzy pomogą mu wysprzątać całe osiedle.
Zgodzili się i poszli do pracy. Było im wstyd, gdy
przyjrzeli się, jaki bałagan zrobili.
A po skończonym sprzątaniu dotarło do nich, jaka
to ciężka praca i jak przez swoje złe zachowanie
zamiast bawić się, całe popołudnie musieli
pracować. A Ty, koleżanko i kolego, jak
zachowujesz się na swoim osiedlu?

Antek Jurkiewicz kl. II B

Nocna przygoda
Pewnej nocy poszłam nad źródło i zobaczyłam ogórka
płynącego wzdłuż źródła. Podeszłam do niego, a on
zaczął do mnie mówić. Co? Gadający ogórek?!
Okazało się, że ma na imię Mariusz. Pomogłam mu
wyjść ze źródła i poszliśmy dalej razem. W pewnej
chwili zobaczyliśmy nad nami pięknego wróbelka.
Okazało się, że on też umie mówić. Poszłam do domu
i z ogórka Mariusza zrobiłam sobie sałatkę. Jednak
okazało się, że to był tylko sen.
Była sobie pani Wróżka, która nie ma dzisiaj uszka, a
jej sąsiad pan Tchórz nie ma dzisiaj róż. Za to pan
Stróż karmi ogórkiem wróbelka i popija wodę ze
źródełka. A teraz wszyscy stoją przed górą z płótna i
czekają na pana Ołówka, a ich mina jest butna.
Maciej Komorowski 2b

Wróbelek
  Leciał wróbel przez łąki i lasy, aż w końcu doleciał na
wczasy. Znalazł tam magiczną wróżkę, która zamiast
różdżki miała ołówek. Wróżka dała mu ogórka, bo był
głodny. Powiedziała szapoba i odleciała w góry.
 Marcel Ćwiek 2b

Wróbelek postanowił polecieć w góry. Gdy już doleciał
zachciało mu się pić i szukał źródełka. Spotkał tchórza
i zapytał go gdzie jest źródełko. On odpowiedział, że
nie wie. Wróbelek się zasmucił. Wtedy pojawiła się
wróżka i narysowała ołówkiem drogę do źródełka.
Michał  Werłaty 2b

Pewnego dnia wesoły ołówek zobaczył w lesie bardzo
ładnego wróbelka potem zobaczył źródło wody.
Stwierdził, że musi wracać do domu. Jednak po
drodze spotkał stróża, który sadził różę. Wesołemu
ołówkowi zaburczało w brzuchu więc poszedł do
domu na pyszny obiadek.  I przy okazji opowiedział
mamie i tacie co go spotkało. 
Natalia Małecka 2b

Mały wróbel Ćwirćwir miał przygodę. Bawił się z
kolegami na górce w berka, gdzie na dole płynęło
źródło. Gdy się zmęczył i pił wodę ze źródła, zobaczył
tchórza i bardzo się przestraszył. Wpadł na róże, wbił
sobie kolec w nogę i bardzo go bolało, Nagle pojawiła
się wróżka i swoją różdżką wyleczyła jego nogę. 
Wojtek Wodzyński 2b
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Zuzanna Żakowska

Dawid Stefaniak

Zuzanna Mleczarek

Maja Szymonowicz

Patryk Płociński

Igor Sobczyk

Jakub Błaszczyk

DZIEŃ HOBBYSTY

7 maja 2021r. został zorganizowany w świetlicy
szkolnej Dzień Hobbysty. Była to okazja do poznania
pasji i zainteresowań dzieci. Uczniowie przynieśli
ciekawe zbiory i kolekcje, aby zaprezentować je
kolegom i koleżankom. Uczniowie chętnie opowiadali
o swoich hobby oraz o tym jak spędzają czas wolny.
Na zakończenie uczniowie wykonali prace plastyczne
związane ze swoimi zainteresowaniami.
                                          p.Agnieszka Malesa
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Antek Paradowski
Dominik Woźniak

Zuzanna Płocińska

Krystian Jengojan

Zbyszek Dybiec
Alicja Figut
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            26 MAJ DZIEŃ MAMY
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 TAK PRACOWALIŚMY 
 ZDALNIE 
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            Projekt   "Skok w przyszłość"
 Metoda eksperymentalna z przyrody klasa 3c

. .
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   DZIEŃ BOCIANA

DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO 31 MAJA
Bocian biały – najbardziej polski z polskich ptaków,
prawdopodobnie bardziej kojarzony z Polską niż
orzeł, którego w przeciwieństwie do bociana bardzo
trudno zobaczyć w naturze. Polskie bociany stanowią
20% światowej populacji tego gatunku a więc co piąty
bocian na świecie jest Polakiem. Bocian przynosi
wiosnę, dzieci i szczęście. Pojawia się w
książeczkach dla najmłodszych dzieci, a jego gniazda
napotykamy przejeżdżając przez wsie, a mimo to nie
wiemy o nich zbyt dużo. Z okazji Dnia Bociana
zachęcamy do bocianich aktywności.
Dzień Bociana Białego obchodzony jest od 2003 roku
dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół
Przyrody „pro Natura”. Święto jest pretekstem do
popularyzacji wiedzy na temat życia bocianów oraz
ich szczególnego miejsca w polskiej kulturze i
krajobrazie. Ma również zwrócić uwagę na potrzebę
ich ochrony, bo mimo przyjaznego nastawienia do
bocianów, człowiek stał się przyczyną całego szeregu
zagrożeń, powodujących śmiertelne wypadki tych
ptaków lub ich wycofywanie się z dotychczasowych
terenów lęgowych.
                                                   p. Zofia Szydełko

Prace Plastyczne Bocian Biały

Prace Plastyczne Bocian Biały

Prace Plastyczne Bocian Biały

Klasa
2b

Klasa
3b

Klasa
2b
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Dzień Dziecka

  Prekursorem dzisiejszego Dnia Dziecka, było
wydarzenie mające miejsce w Genewie w roku
1925. Odbyła się tam wówczas Światowa
Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci .Jednak
oficjalnie święto Dnia Dziecka trafiło do
kalendarza w roku 1954, gdy na forum
międzynarodowym wystosowano apel o
stworzenie mechanizmów mających zapewnić w
przyszłości pokój na ziemi. Jednym z postulatów
było zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz
możliwości rozwoju wszystkim dzieciom na
świecie.
  Jak co roku Dzień Dziecka w naszej szkole był
obchodzony wesoło i radośnie. Na pewno wpływ
na to miała możliwość powrotu do szkoły. Dzień
Dziecka świętowany był już w poniedziałek, kiedy
klasy Ia, IIIb i IIIc wybrały się na wycieczkę do kina
„Odeon” i obejrzały wesoły film „Krudowie 2”.

1 czerwca  mali uczniowie z klas młodszych mieli
możliwość różnorodnych , wesołych
aktywności. Były wyjścia na lody do różnych
cukierni, spacery na bulwary miejskie, zabawy
ruchowe, np. z chustami animacyjnymi i pikniki na
boisku szkolnym, dalej wesołe zabawy na
miejskim Ogródku Jordanowskim czy wreszcie
wizyta w pizzerii „Da Grasso” i własnoręcznie
robiona pizza!
Najważniejsze, że  ten dzień wszystkie dzieci
spędziły słodko, radośnie i wesoło!
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Dzień Mamy

  Dzień Matki – to święto obchodzone jako wyraz
szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów
Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest
świętowany. W Polsce obchodzone jest od lat 26
maja.
  W ty roku nasi uczniowie nie mogli niestety
zaprosić swoich mam do szkoły. Nie zapomnieli
jednak o ich święcie. W klasach młodszych dzieci
przygotowały różnorodne prezenty dla swoich
kochanych Mam, uczyły się wierszyków i śpiewały
piosenki.
  W niektórych klasach nagrano krótkie programy
artystyczne i dzięki możliwościom Internetu,
mamy mogły otrzymać od swoich pociech
najwspanialsze życzenia.
A po lekcjach było już tylko cudowne, wspólne
świetowanie!
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`Ratujemy i uczymy
ratować

  Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy
Ratować" prowadzony jest od kwietnia 2006 r.
przez fundację WOŚP i skierowany jest do klas I-III
w szkołach podstawowych. Poznanie zasad
pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie
działań ratujących życie przez świadków zdarzenia
ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność
co do swoich umiejętność. Program polega na
wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności
ratujących życie już w pierwszych klasach szkoły
podstawowej.Dzieci oswajają się z tak ważnymi
zagadnieniami i kształtują właściwe nawyki –
pierwsza pomoc staje się dla nich czymś
naturalnym. 
  W naszej szkole od wielu lat instruktorką
programu jest p. Zofia Szydełko. W tym roku w
związku z  pandemią trudno było przeprowadzić
szkolenie. Niemniej jednak dwie klasy Ia i IIb 
uczestniczyły w zajęciach z zakresu ratownictwa.
Dzieciom bardzo spodobała się aktywna forma
prowadzonych zajęć. Chętnie zdobywały
wiadomości i umiejętności . Podsumowaniem
zajęć było otrzymanie certyfikatu ratownika. 

.
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              ZŁOTA MEDALISTKA
Uczennica naszej szkoły Patrycja Janiak z kl. VIId
jako zawodniczka drużyny rugby Klubu Sportowego „
Budowlani” – Łódź zdobyła złoty medal i tym samym 
Mistrzostwo Polski Rugby Kobiet do lat 16. Jest to
ogromny sukces. Gra w rugby,tak jak każda
dyscyplina sportu, w której  chce się odnosić
 sukcesy, wymaga  dużego zaangażowania  ,
poświęcenia  , wielu rezygnacji z własnych
przyjemności.  Taką właśnie postawę reprezentuje
Patrycja .  Swój udział w tym  sukcesie ma  również
nasza była absolwentka siostra Patrycji, Natalia
Janiak. Dziewczyny pokazały swój charakter , wolę
walki. Jesteśmy bardzo dumni z dziewczyn. Nie bójcie
się spełniać swoich marzeń. Gratulacje!!!
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