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Mateusz i Dominik Wrzesińscy -
uczniowie klasy 7 b zwyciężyli w
XV Bryżowych Mistrzostwach
Polskich 

.

    W NUMERZE:

Mistrzowstwa
odbyły się w
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Żerkowie,
niedaleko
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chłopców/dziewcząt)
w 2 podstawowych
kategoriach
wiekowych U12 i
U15.Większość
nagród w tej
pierwszej kategorii 
zgarnęli bracia

Mateusz i Dominik
Wrzesińscy,
uczniowie naszej
szkóły, grający  w
klubie sportowym
Piast Feliksów.
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Mistrzowie brydżowi 

.

MOJA HISTORIA
RODZINNA

Tata opowiadał mi jak jego dziadkowie wracali po II
wojnie światowej z przymusowych robót w
Niemczech. Niemiec dał im wóz i 2 konie oraz inne
rzeczy potrzebne do domu. Był dobrym człowiekiem.
Przed Poznaniem jego dziadek z żoną i dziećmi
zostali zatrzymani przez radzieckie wojsko. Zabrali im
wóz i konie oraz cały dobytek i kazali im wracaj do
domu na pieszo. Do domu mieli 100 km. Wracali z
trójką dzieci. Mój dziadek był malutki, miał 2 latka i
całą drogę musieli go nieść na rękach. Wszyscy
dotarli do domu cali i zdrowi. 
Aleksandra Jaśkiewicz, kl. 4 c

*************************************************************
Moi dziadkowie opowiadają mi czasem o Stanie
wojennym. To był czas kiedy ludzie nie mieli dostępu
do wiarygodnych informacji z radia i telewizji, nie
drukowano gazet i odłączono telefony. Została
wprowadzona godzina policyjna od godziny 19,00 do
6.00 , w tym czasie nie można było się
przemieszczać. Ulice kontrolowały patrole milicji i
wojska. Aresztowano wiele osób publicznych.
Wstrzymywano naukę w szkołach, zamknięto kina,
teatry, muzea. W sklepach nie można było nic kupić.
Tłumy ludzi stały w kolejkach pod sklepami, nie
wiedząc czy coś kupią. Wprowadzono system
kartkowy, każda osoba otrzymywała określoną liczbę
kartek na określone produkty. Tylko mając
amerykańskie dolary można było kupić wszystkie
produkty w sklepie PEWEX.
Kacper Bobryk , kl. 4 a

W dniach 30.09 - 03.10.2021 w Żerkowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Młodzików w brydżu sportowym.
Doskonale wypadli w nich uczniowie SP nr 3 w
Sochaczewie. Bracia Mateusz i Dominik Wrzesińscy,
oraz Maja Jakubiak wygrali właściwie wszystko, co
można było. Zdominowali całkowicie kategorię do lat
12.
W turnieju par mikstowych Mateusz z klubowa
partnerką Martyną Gmurek zajął I miejsce a Dominik z
Mają uplasowali się na 3 miejscu.
W głównym turnieju par open bracia bliźniacy zajęli I
miejsce a Maja z koleżanką klubową Zuzanną Bobryk
- V.
W turnieju teamów drużyna składająca się z dwóch
wspomnianych par zajęła również I miejsce!!!
Dominik i Mateusz wygrali również kończący
mistrzostwa turniej par chłopców a Maja z Zuzią
zdobyły srebro w turnieju par dziewcząt
SP 3 w Sochaczewie wygrała klasyfikację szkół do lat
12, (startowało 28 szkół)
Indywidualną klasyfikację generalną wygrał
oczywiście Mateusz przed Dominikiem a Maja Zajęła
4 miejsce.
W Mistrzostwach startowała również Lena Kopowicz.
Jako 13 - latka startowała w starszej kategorii jeszcze
nie zdobyła medalu, ale plasowała się na dobrych
pozycjach w czołówkach turniejów.

.
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SOCHACZEWIE

Drugim zabytkiem, który zwiedziliśmy było Muzeum
Kolei Wąskotorowej. Muzeum powstało 3 grudnia
1984 roku na bazie infrastruktury Sochaczewskiej
Kolei Dojazdowej.
6 września 1986 r. muzeum zostało otwarte dla
zwiedzających jako oddział Warszawskiego Muzeum
Kolejnictwa. W muzeum znajduje się największa
liczba taboru wąskotorowego. W miesiącach od
kwietnia do października można przejechać odpłatnie
muzeum Pociągiem Retro w Sochaczewa do Tułowic.
Po dojechaniu do Tułowic organizowany jest piknik z
pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Julia Grzelak

**********************************************************

Dzisiaj opowiem wam o mojej wycieczce po
Sochaczewie. Najpierw poszliśmy na ruiny zamku
Książąt Mazowieckich, które są nad rzeką Bzurą.
Zamek został wybudowany w połowie XIV wieku. Tam
uchwalono pierwszy pisany zbiór praw dla całego
Mazowsza. Wzniesienie jest pochodzenia
lodowcowego, od strony północnej i wschodniej
oddzielnie od miasta głęboką doliną strumyka, który
kiedyś płynął od Czerwonki i wpadał w tym miejscu do
Bzury. Zaś od strony południowej górę zamkową
oddzielono głęboka fosą, ponieważ nie było
naturalnych warunków obronnych. Kiedyś zamek był z
drewna.
Później poszliśmy do muzeum Kolejki Wąskotorowej.
Jest tam dużo pociągów i różnych wagonów. W
wakacje kolejka jeździ do Tułowic. Najciekawszym
eksponatem w muzeum jest, moim zdaniem, drezyna.
W dawnych czasach mieszkańcy Sochaczewa i
okolic, kolejką wąskotorową, dojeżdżali  do pracy.
Muzeum to powstało 6 września 1986 r. i jest otwarte
do dziś, odwiedzają je turyści z Polski i za granicy. Na
koniec pojechaliśmy do domu urodzenia Fryderyka
Chopina w Żelazowej Woli. Dom otacza piękny park z
wieloma ciekawymi gatunkami roślin. Posiadłość w
Żelazowej Woli należała do rodziny Skarbków,
Chopinowie tylko u nich pracowali.  Gdy Fryderyk był
młody przeprowadził się z rodzicami do Warszawy 
ale odwiedzał rodzinę Skarbków w święta i wakacje.
Moja wycieczka była bardzo ciekawa i dowiedziałam
się dzięki niej jak bogaty w ciekawe historie jest nasz
Sochaczew.

Nikola Czapulaniec.

Wczoraj wybraliśmy się z klasą na wycieczkę
szlakiem zabytków Sochaczewa. Pierwszym
najstarszym zabytkiem, który zwiedziliśmy był zamek
Książąt Mazowieckich wznoszący się na wysokim
brzegu Bzury, który jest prawdziwą ozdobą
krajobrazu. Wybudowany w drugiej połowie XIV
wieku. Miejsce zjazdu wielmożów i książąt w 1377
roku, gdzie uchwalono pierwszy pisany zbiór praw dla
całego Mazowsza, tak zwane statuty sochaczewskie.
Pomiędzy połową XIV wieku, a 1476 rokiem zamek
był siedzibą książąt Mazowieckich a w jednym z
pomieszczeń przechowywano księgi sądowe i
ziemskie. W czasie najazdu szwedzkiego zamek uległ
zniszczeniu, a podczas Powstania
Kościuszkowskiego został ostatecznie zrujnowany
przez Prusaków. Około 1815 zawaliły się pozostałości
dwóch zamkowych baszt. Do czasów dzisiejszych
przetrwało zachodnie skrzydło z dużymi otworami
dziennymi skierowanymi ku rzece. Zaś w skrzydle
wschodnim pozostały jedynie szczątki wieży, przy
której znajdował się wjazd do reszty otoczenia.
Następnie wyruszyliśmy zwiedzić budynek
Sochaczewskiego ratusza wzniesiony w latach 1825-
28 według projektu Bonifacego Witkowskiego. Władze
miasta zajęły nowe pomieszczenia po tym jak od 1818
nie posiadały swojej siedziby. Niestety ratusz
wielokrotnie uległ zniszczeniu, w trakcie powstania
listopadowego oraz w czasie II wojny światowej.
Obiekt zachowany jest w stylu klasycystycznym i
ściśle nawiązuje do swojego pierwowzoru. Ratusz jest
jedną z najbardziej reprezentacyjnych budowli w
Sochaczewie. Od 1973 roku obiekt jest siedzibą
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad
Bzurą. Ta wycieczka była bardzo interesująca,
dowiedziałam się jakie piękne zabytki posiada miasto
Sochaczew.

Maja Lewandowska 
*************************************************************
Dziś z tatą i bratem wybrałam się zwiedzić dwa
sochaczewskie zabytki. Pierwszym zabytkiem, który
zwiedziliśmy były ruiny zamku Książąt Mazowieckich.
Ruiny to pozostałość po wybudowanym w drugiej
połowie XIV. Z dawnego zamku zachowały się tylko
fragmenty ściany. Ruiny znajdują się wysokiej skarpie
nad prawym brzegiem Bzury. Ruiny są dostępne dla
zwiedzających bezpłatnie. 
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W tym muzeum można zobaczyć oraz zwiedzić stare
parowozy, lokomotywy, wagony, drezyny i wiele
innych eksponatów związanych z historią kolei. W
Sochaczewie i jego okolicach znajduje się dużo
historycznych miejsc.
                               Wikroria Zakrzewska kl. 4c
Sochaczew i jego okolice są pełne miejsc związanych
z historii. Polecam zwiedzić dwór w Czerwonce oraz
dworzec PKP i znajdująca się nieopodal Wieżę
Ciśnień. Dwór w Czerwonce ( obecnie siedziba Szkoły
Muzycznej) zbudowany został w 1800r. Na początku
był własnością rodziny Płoszajskich. W 1855 r. został
odkupiony przez Aleksandra Garbolewskiego i jego
żonę. W czasie II wojny światowej był siedzibą Hansa
Scheua, który pełnił funkcję starosty
sochaczewskiego. W czasie Powstania
Warszawskiego znajdował się tu sztab Ericha von
dem Bacha i był centrum dowodzenia działaniami
wojsk niemieckich. Teraz jest siedzibą Państwowej
Szkoły Muzycznej. Dwór otacza piękny park imienia
Aleksandra Garbolewskiego.
Dworzec kolejowy w Sochaczewie został zbudowany
pod koniec XIX wieku. W latach 1900-1902
wybudowana szerokotorową linie Kolei Warszawsko-
Kaliskiej. Podczas II wojny światowej był punktem
przeładunkowym dla Niemców w czasie walk nad
Bzurą w 1939 roku. Składano tam zdobytą przez
Niemców broń i zniszczone pojazdy pancerne. Blisko
dworca znajduje się wybudowana w1921 roku Wieża
Ciśnień, która była używana do zasilania parowozów.
                                           Alan Wroniewski, kl. 4a

Zwiedzając Sochaczew i jego okolice warto zobaczyć
kilka miejsc związanych z historią. Godny uwagi jest
pomnik Bolesława Krzywoustego, który znajduje się
przy ulicy Staszica. Został postawiony przez władze
miasta Sochaczew dla uczczenia śmierci księcia w
1138 roku w klasztorze Benedyktynów Księcia
Bolesława Krzywoustego. Jedynym zachowanym
dokumentem, który mówi o miejscu śmierci Bolesława
Krzywoustego jest Kodeks Sochaczewski Rocznika
Świętokrzyskiego Nowego. W październiku 1138 roku
Bolesław przebywał w puszczy niedaleko
Sochaczewa na polowaniu. Zachorował i zmarł w
sochaczewskim klasztorze. Pogrzeb  Bolesława
Krzywoustego odbył się w Płocku. Nasza szkoła nosi
imię Bolesława Krzywoustego.
warte zobaczenia miejsce to Młyn Repsz, który
można znaleźć na ulicy Młynarskiej 4 w Chodakowie.
Swoja nazwę zawdzięcza właścicielom o tym
nazwisku.Młyn Repsz i jego właściciele odegrali
szczególne miejsce w życiu Polaków podczas II wojny
światowej, kiedy dom przy młynie stał się ważnym
centrum dowodzenia Armią Krajową

Nasza wycieczka ma charakter Historyczne i
rozpoczynamy ją w Brochowie, obok Sochaczewa.
Znajduje się tam kościół warowny, który dwukrotnie
został zniszczony podczas toczących się walk. W tym
budynku, o kształcie bazyliki ślub wzięli rodzice
Fryderyka Chopina, a sam kompozytor został w nim i
chrzczony w Wielkanoc 1810r. Po zwiedzeniu kościoła
udamy się do małej wioski – Witkowice , znajdującej
się przy rzece Bzura, aby tam przy moście oddać hołd
poległym żołnierzom. Znajdujący się tam Pomnik
Bitwy nad Bzurą 1939r., upamiętnia bitwie w której 
zginęło około 20 tys. Żołnierzy a 100 tys. Dostało się
do niewoli. To miejsce spoczynku 21 żołnierzy.
Corocznie w tym miejscu hołd bohaterom oddają
Zuchy, Harcerze i instruktorzy ZHP. Po wizycie nad
Bzurą pojechaliśmy do Granicy w Kampinoskim Parku
Narodowym aby przenieść się w czasie i zgłębić
historię osadników sprowadzonych w celu
przekształcenia terenów leśnych na rolnicze.
Odwiedziliśmy również cmentarz będący pomnikiem i
miejscem spoczynku poległych w bitwach. Ostatnim
punktem naszej wycieczki spacer po lesie w
poszukiwaniu skarbów lasu jak i lokatorów
czyhających w zaroślach. Wieczorem nasza
wycieczka dobiega końca, a my szczęśliwi i bogaci w
zdobyta wiedzę pójdziemy na zasłużony odpoczynek.

 Zosia Bien kl. 4c
*************************************************************

O ósmej rano ruszamy z pod szkoły i wsiadamy do
autokaru. Jedziemy do Żelazowej Woli. Tu urodził się
Fryderyk Chopin. Wiele Japończyków przyjeżdża tu,
bo bardzo cenią jego muzykę. W tym parku znajduje
się wiele rozmaitych roślin których nie znajdzie się
nigdzie indziej. Odbywają się tam koncerty. Można
tam zjeść cos smacznego. Fryderyk Chopin Był
chrzczony w Brochowie oddalonym od Żelazowej Woli
o 10 km. Następnie idziemy na warsztaty muzyczne.
Po zwiedzeniu Żelazowej Woli jedziemy do Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej w nim znajdują się eksponaty z
II Wojny Światowej. Stare przedmioty, stroje
wojskowe, stare monety, samolot, czołg i armaty. Gdy
to już zwiedzimy idziemy do muzeum Kolei
Wąskotorowej
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Budowla postawiona jest na planie prostokąta, jest
murowana i kryta dachem czterospadowy wraz z
lukarnami. Kondygnacja pierwsza ma dekoracyjne
gzymsy w formie łuków a także pasa wokół elewacji.
Druga kondygnacja to okna z obramieniami. Pokoje
ratusza zawierają ekspozycje pokazujące dzieje
Sochaczewa i militariów II wojny światowej. 
W 1973 roku w ratuszu stworzono Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Pola Bity nad Bzurą również
zaliczane do najciekawszych atrakcji miejscowości.
Jest uznane za największe muzeum jednej bitwy,
pokazuje kolekcję broni, mundurów, pamiątek z
Kampanii z 39 roku w Polsce. Tematykę II wojny
światowej porusza główna wystawa oraz wystawa
zewnętrzna na dziedzińcu.
Ośrodek ten oprócz zbierania i wystawiania różnych
zabytków, dokumentów prowadzi też liczne badania
dotyczące rodzimych ziem i ich dziejów.                       
                                   - ostatnim punktem naszej
wycieczki będzie zwiedzanie Muzeum Kolejki
Wąskotorowej i wycieczka kolejką do Puszczy
Kampinoskiej. Muzeum Kolei Wąskotorowej otwarte 6
września 1986 roku. Należy wspomnieć, iż jest to
jedno z nielicznych takich miejsc na terenie Europy ze
względu na dużą ilość wąskotorowych pojazdów
szynowych bowiem obecnie kolekcja liczy 163
jednostki a 50 następnych oczekuje na konserwację.
- wycieczkę kończymy, powrotem pod szkołę
W naszym mieście jest wiele innych atrakcji, które
postaramy się zwiedzić na kolejnej wycieczce, a są to:
- kramnice miejskie- zamek Garbolewskich w
Czerwonce- dworek w Żelazowej Woli- dom rodzinny
Fryderyka Chopina, odrestaurowany park i
przebudowane wejście.

.

W domu tym były ukryte pomieszczenia, gdzie
schronienie otrzymywali Żydzi, partyzanci i ranni
żołnierze. Z młyna wychodziły transporty z żywnością
dla walczących z żywnością dla walczących Polaków,
również dla uczestników Powstania Warszawskiego.
W 2004 roku Młyn Repsz został wpisany do rejestru
zabytków
 Roksana Wroniewska , kl. 4 a
     
Sochaczew jest jednym z najstarszych miast
mazowieckich. Jest siedzibą powiatu
sochaczewskiego, leży na rzekami Bzura i Utrata.
Jest wkomponowany pomiędzy trzy kompleksy leśne
takie jak Puszcza Kampinoska, Puszcza Bolimowska
oraz lasy w gminie Młodzieszyn i Iłów. 
Miasto założone było prawdopodobnie przed 1368
rokiem a jego prawa rozszerzone zostały w roku
1476. Zakłada się ze jest to miejsce śmierci Bolesława
Krzywoustego- patrona naszej szkoły, odbywały się tu
też obrady sejmików ziemskich ziemi sochaczewskie.
Jutro podczas wycieczki będziemy zwiedzać to piękne
miasto.
Przedstawię wam po krótce plan naszej wycieczki:
- zbiórka pod szkołą o godz. 8 rano
- spacerek na ruiny Zamku Książąt Mazowieckich.
Wzgórze, na którym zamek wzniesiono należy do
lodowcowych. Warownia ta została wzniesiona z
cegły na planie trapezu. Zamek miał dwie wieże, które
później podwyższono o drewnianą kondygnację.
Niestety obecnie z zamku zostały niewielkie
fragmenty jak mury domu zachodniego z otworami na
okna, relikty, szczątki wieży wschodniej.
- krótki spacer i zwiedzanie głównego zabytku
Sochaczewa, czyli ratuszu. Zbudowano go w latach
1825-1826 na miejscu jego poprzednika z XVIII
wieku. Zaprojektował go Bonifacy Witkowski, czyli
znany ówcześnie architekt i autor wielu innych
ratuszy. Budynek ma w swojej historii liczne
zniszczenia, powstałych w czasie powstania
listopadowego. Elementami zachowanymi z
pierwowzoru są piwnice o kolebkowym sklepieniu z
lunetami

Tak kiedyś wyglądał nasz zamek
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SZKOLNY REPORTER 

.

W swym przemówieniu życzył m. in. obfitości w
nowe, bogate doświadczenia oraz samych
sukcesów na rozpoczynającej się szkolnej drodze.
Równie ciepłe słowa do uczniów i rodziców
skierował  Przewodniczący Rady Rodziców Pan
Artur Sobiech. Następnie,  w niezwykle podniosłej
atmosferze, przed pocztem sztandarowym
pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami,
godnie reprezentować swoją szkołę, swym
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan
dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na
ucznia. Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały
przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się
pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w
pamięci.

.

„ Święto pierwszaków”

„ Uczniem być to ważna sprawa i otwierać
wiedzy drzwi,
  Uczyć się by świat poznawać, ślubujemy
dziś.”

 Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe
wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu
imprez. W tym roku miało ono miejsce 22
października. Uczniowie klas pierwszych
przygotowywali się do tej uroczystości od
początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie
piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 
Wreszcie nadszedł wyczekiwany czas. Wszystkie
pierwszaki w strojach galowych, przepiękna
dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany
sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby
ślubowanie wypadło jaPunktualnie o godzinie
9.00  uroczystość została rozpoczęta.  Pan
dyrektor szkoły Krzysztof Werłaty powitał gorąco
gości, rodziców, nauczycieli, a szczególnie
serdecznie uczniów klas pierwszych.k najbardziej
uroczyście.

.
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Biblioteka szkolna zamieniła się tego dnia w muzeum.
Nauczyciele stworzyli galerię przedmiotów z dawnych
czasów. Były rzeczy codziennego użytku takie jak:
telefony, suszarki, magnetofony szpulowe, sztućce,
piękne lustra, świeczniki, flakoniki na perfumy,
instrumenty. 
Równie pokaźna była kolekcja broni: noży, bagnetów,
szabli, hełmów. Największą uwagę uczniów przykuwał
topór kata. Dzieci mogły również zobaczyć oryginalny
strój policyjny z lat 90,  stare fotografie rodzinne,
książki i płyty z dawnych czasów.  Kustoszem tej
pięknej wystawy był nauczyciel historii, pan Roman
Jędraszczak, do którego należy większa część
kolekcji. 
W Dzień Patrona Szkoły już od kilkunastu lat wpisany
jest również konkurs biblioteczny „Strofy znad Bzury”.
Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „Jesienny
Sochaczew”.
Nagrodzone prace plastyczne:
Krzysztof Bartosik – kl. 1 b
Ksawery Ostrowski – kl. 1 b
Kornelia Michalska – kl. 1 b
Julian Libera – kl. 1b
Maja Szymonowicz – kl. 2 a
Lena Werner – kl. 2 a
Jakub Błaszczyk – kl. 2a
Dominik Dziergiewicz – kl. 2 b
Jan Szymański – kl. 2 b
Miłosz Malesa – kl. 2 b 
Nagrodzone prace literackie:
Alicja Figut, kl. 4 b
Julia Bartosik, kl. 5 a
Karina Luch, kl. 6 a
Helena Łaś, kl. 6 b

Nagrodzona praca fotograficzna:
Zuzanna Maciejczak, kl. 6 a

Dzień Patrona Szkoły

29 października w Szkole Podstawowej nr 3 
obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły  - Bolesława
Krzywoustego. W tym roku, kiedy wciąż jeszcze
obowiązują nas ograniczenia pandemiczne,
większość atrakcji zaplanowanych na ten dzień
odbywało się w salach lekcyjnych, tak, by klasy nie
mieszały się ze sobą. Uczniowie pod kierunkiem
swoich wychowawców rozwiązywali test wiedzy o
patronie  i szkole. Trzeba było się tu wykazać wiedzą
historyczną o Bolesławie Krzywoustym, jak również
dużą spostrzegawczością i znajomością naszej
placówki i jej pracowników.
Klasa V c uzyskała najwięcej punktów w quizie i
otrzyma słodką nagrodę. 
Kolejnym zadaniem, z którym zmierzyli się uczniowie,
było przygotowanie plakatu – kroniki klasy. W tym
przedsięwzięciu liczyła się współpraca, kreatywne
myślenie i pomysłowość .  Wszystkie prace zostały
zaprezentowane  w holu głównym . Dyrekcja szkoły –
tj. jury konkursowe – po burzliwych obradach jako
zwycięzcę wskazało klasę VII f. Nagrodą jest wyjście
na pizzę.

.
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Ostatnią atrakcją, budzącą największe emocje i
wśród uczniów i wśród opiekunów, był konkurs
„Poznaj swojego nauczyciela”.  Niełatwo było
dopatrzyć się podobieństwa beztroskich 
dziecięcych buziek z fotografii do dzisiejszych
belfrów.  Niektórzy uczniowie dopiero dzięki tym
zdjęciom uwierzyli, że nauczyciele są
prawdziwymi ludźmi i też byli kiedyś dziećmi.  Po
sprawdzeni wszystkich kart z głosami został
wyłoniony zwycięzca – Zosia Jarota 
z klasy VII d.
Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie
finansowe przy organizacji Dnia Patrona Szkoły.

.

.

.
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Pasowanie na czytelnika
biblioteki szkolnej

        Raz w roku w bibliotece szkolnej obchodzimy
bardzo uroczysty dzień – Pasowanie na czytelnika
uczniów klas drugich.  Starsi uczniowie  na tę
okoliczność przygotowali przedstawienie pt. „W
świecie baśni”. Wcielili się w fantastyczne postacie:
kopciuszka, detektywa, złego wilka, świnek. Nad
porządkiem i odpowiednim przebiegiem całej
uroczystości czuwała miłościwie nam panująca -
Królowa Książka. To ona pasowała naszych małych
przyjaciół na pełnoprawnych czytelników ale najpierw
upewniła się, że dzieci wiedzą jak należy zachować
się w bibliotece i jak dbać o książki.
           Nowi czytelnicy otrzymali tego uroczystego
dnia pamiątkową książkę ufundowaną przez Radę
Rodziców.  

           Mamy nadzieje, że nas od tej pory
drugoklasiści chętnie będą odwiedzać bibliotekę
szkolną i nigdy nie zapomną słów złożonej przysięgi:

My uczniowie drugiej klasy,
Uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać,
Krzywdy zrobić im nie damy.
Wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą.
Obowiązki czytelnika traktować z powagą!
Przyrzekamy!

.

.

.

.
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WIEŚCI 
ZE 

ŚWIETLICY

PASOWANIE NA „ŚWIETLICZAKA”
  W dniu 27.10.2021 r. w świetlicy szkolnej Szkoły
Podstawowej nr 3  w Sochaczewie odbyło się
uroczyste pasowanie na  ,,Świetliczaka”, które zostało
przygotowane  przez wychowawczynie  świetlicy: p.
Justynę Wrzesińską- Nowak  i p. Agnieszkę Malesę.
Udział wzięli uczniowie klas pierwszych.
  Pasowanie na Świetliczaka rozpoczęło się od
powitania uczestników zabawy oraz  p. vicedyrektor
Szkoły Małgorzaty Dobrzyńskiej i p. kierownik
świetlicy Urszuli Karazji. Na wstępie obrzędowości 
świetlicowej przedstawiono cel spotkania, którym było
przyjęcie dzieci do gromady swietlicowej.  Zanim
nowo przybyłe dzieci  zostały przyjęte do grona
świetliczaków, musiały przejść bardzo ważny test
gotowości świetlicowej. Pierwszoklasiści wykazali się
odwagą, szeregiem umiejętności oraz wiedzą w
trakcie różnych, zgadywanek, sprawności i
konkursów. Podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’
udowodnili, że znają zasady obowiązujące w świetlicy
szkolnej. Wykazali się również umiejętnościami w
próbie wygimnastykowanego języka. Wszystkie
zadania zostały wykonane perfekcyjnie. Panowała
atmosfera radości, przyjaźni oraz zaufania a przede
wszystkim wyśmienitej zabawy.
  Po pozytywnych  próbach sprawnościowych
pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę.
Kierownik świetlicy pasowała każdego ucznia na
„Świetliczka”. Uczniowie zostali uroczyście przyjęci do
gromady świetlicowej poprzez dotknięcie
zaczarowanym ołówkiem. Nie mogło też zabraknąć
pamiątkowych zdjęć i dyplomów.  Pani kierownik
świetlicy zadbała o okolicznościowe buttony z
napisem "Witaj Świetliku w SP3 w Sochaczewie" oraz
słodką niespodziankę dla dzieci.  Od tej chwili
uczniowie klas pierwszych włączeni zostali w grono
uczniów świetlicy szkolnej.

.

.
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Oats Pancakes
zaczynamy!
Składniki:
1.  Pół banana
2.   Pół szklanki płatków owsianych
3.  1/3 szklanki mleka
4.  1 Jajko
5.  Szczypta cukru, soli i cynamonu
6.  Pół łyżeczki sody oczyszczonej
7.  Pare malin
Zaczynamy!
1.  W blenderze mielimy płatki owsiane na mąkę oraz
blendujemy maliny.
2.  Do miski dodajemy banana, rozgniatamy go,
dodajemy jajko mieszamy.
3.  Następnie wsypujemy przyprawy, dodajemy mleko
i owies.
4.  Rozgrzewamy patelnie oraz natłuszczamy olejem.
Bez znaczenia - Kokosowy, rzepakowy,
słonecznikowy.
5.  Wylewamy ciasto a następnie czekamy aż pojawią
się bąbelki powietrza.
6.  Gotowe Pankejki podajemy z owocami, dżemem
oraz cukrem pudrem.

                        Hej!
 Nazywam się Leon Krzemiński-Turek, chodzę do 6
klasy i kocham gotować.  Inspirują mnie takie
programy kulinarne jak "Kuchenne Rewolucje", "Hell's
Kitchen Gordona Ramsaya". Gotowanie i pieczenie
jest  jedną z moich pasji takich jak granie na
fortepianie, czy czytanie książek. Kocham również
zwierzęta, najbardziej koty i żółwie.

           Babeczki

Składniki:
1.  300 gram mąki pszennej
2.  100 gram cukru
3.  2 łyżeczki proszku do pieczenia
4.  100 ml oleju
5.  150 ml wody gazowanej
6.  aromat waniliowy lub laska wanilii
7.  duża szczypta soli morskiej
 Zaczynamy!
1.  Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza.
2.  Do misy przesiewamy mąkę, dodajemy sól, cukier,
proszek do pieczenia i wszystko dokładnie mieszamy.
3.  W osobnym naczyniu mieszamy wodę, olej i
aromat lub ziarenka z laski wanilii.
4.  Do suchych składników dodajemy mokre -
wszystko dokładnie mieszamy.
5.  Do papilotek nakładamy ciasto.
6.  Babeczki wkładamy do piekarnika i pieczemy 20-
25 minut.
Gotowe, smacznego! 
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