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Drodzy Czytelnicy! To już ostatni numer naszej gazetki 
w tym roku szkolnym. Do zobaczenia po wakacjach!

Sukces "Widziadełka" 
w konkursie dziennikarskim

Redakcja naszej
gazetki szkolnej
„Widziadełko”
uczestniczyła 
w XVIII edycji 
powiatowego
konkursu
dziennikarskiego.
W czerwcu
odbyło się
uroczyste
rozstrzygnięcie 
w siedzibie

Starostwa
w Sochaczewie.
Przedstawicielki
naszej redakcji
Natalia i Nikola,
odebrały dyplom
oraz nagrody za
zajęcie III miejsca 
w kategorii prac
zespołowych.
Mamy nadzieję, że
każdego roku
kolejne redakcje

uczniowskie
"Widziadełka" będą
się uczyły „Jak
zostać rzetelnym 
i interesującym
dziennikarzem 
w epoce
informacji”, biorąc
udział 
w kolejnych
edycjach 
konkursu.
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Erminówka II
Festiwal Twórczości Wszelakiej 2022

Na koncercie Daria Isidorisa

Wspaniały tort Erminówki II Gdy popsuła się pogoda

Kiermasz artystyczny
.
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Fotoreportaż
z niezapomnianej imprezy

Co Oko
widziało?.

Moi Najmilsi!
Widziałem, widziałem w tej końcówce roku szkolnego
jeszcze piękny rozbłysk Waszych talentów!
Oglądałem przedstawienia na Erminówce, byłem na
rozstrzygnięciu konkursów. Jestem taki dumny z
Waszych sukcesów! Już zaczynam tęsknić za Wami.
Życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji!   Oko

"Kaczka Dziwaczka" Afisz teatralny

Piosenka ekologiczna Uskrzydlone koło teatralne

Dario Isidoris śpiewa z Roksaną

.

Teatr nauczycielski .
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,,Wiara nadzieja i miłość 
– wiersze na trudne czasy”
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Rozstrzygnięcie IX edycji
Powiatowego Konkursu
Plastycznego "Poezja ks. Jana
Twardowskiego w obrazach"

Celem głównym było przybliżenie postaci oraz
twórczości księdza Jana Twardowskiego,
dostrzeganie niezwykłych środków językowych 
i przełożenie ich na ekspresję plastyczną. Rozwijanie
umiejętności plastycznych oraz dążenie do integracji
różnych środowisk szkolnych. 
Zadanie polegało na wykonaniu w dowolnej technice
plastycznej ilustracji do wybranego utworu literackiego
ks. Twardowskiego.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół z całego
powiatu. Oceniono blisko 70 prac. Nagrodzonych 
i wyróżnionych zostało 13 prac w trzech kategoriach
wiekowych. Nagrody książkowe dla zwycięzców 
i wyróżnionych ufundowało Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie, które objęło konkurs honorowym
patronatem.

. .
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Wakacje marzeń

W tym roku chciałabym
pojechać nad morze. 
Nigdy tam nie byłam, a bardzo
chciałabym poopalać się na
plaży. 
Marzę też o tym, by pokąpać się
w morzu, popłynąć statkiem.
Marzę o smażonej rybie prosto 
z morza. Myślę, że lody nad
morzem smakują lepiej niż te,
które mam w domu. 
Chciałabym zobaczyć zachód
słońca i wejść na latarnię
morską, by oglądać statki
płynące po morzu. 
Myślę, że nad morzem można
poczuć wakacyjną radość,
wolność, swobodę.

Paulina Dałkiewicz

Bardzo chciałabym jeszcze raz
pojechać do Wrocławia. 
Byłam tam kilka lat temu 
z harcerzami. Mieszkaliśmy 
w super miejscu u zakonnic.
Chodziliśmy na lody 
i zwiedzaliśmy zabytki. 
Byliśmy w ZOO. Najbardziej
podobały mi się hipopotamy 
i ogromne akwarium. Wieczorem
graliśmy w Dobble. Wiele było z
tego śmiechu. Fajne też było
szukanie krasnoludków. 
Chciałabym przeżyć jeszcze raz
taką przygodę.

Natalia Sylwestrzak

. Mati
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Plany na lato
Mój plan na wakacje to
wyjazd do Ośrodka
Wypoczynkowego „Julia”.
Chciałabym popływać na
rowerze wodnym 
i kajakach. Pobiegać w kuli
wodnej i spotkać się 
z rodziną. Zwiedzić
znajdujące się tam zabytki 
i chodzić po molo. 
Myślę, że radość sprawiło
by mi również karmienie
łabędzi, pływanie statkiem
parowym i gra w tenisa.
Poczuć zapach morskiej
bryzy i mieć FUN dobrej
zabawy.

Natalia Ludwiczak

Moim największym
marzeniem jest wyjazd do
parku rozrywki
ENERGYLANDIA
w Zatorze. Marzę o
szybkiej jeździe na
rollercoasterze 
i dużej karuzeli.

Robert Żurek

.
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Zawsze aktualne!
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