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NOWY SKŁAD REDAKCYJNY
NASZEJ GAZETKI SZKOLNEJ.

Witamy w nowym roku szkolnym, zarówno
naszych stałych czytelników, jak i tych
zupełnie nowych. Obiecujemy, że
dołożymy wszelkich starań żeby nasze
czasopismo było przynajmniej równie
dobre i ciekawe jak w zeszłym roku.
Przypominamy, że zostaliśmy najlepszą
gazetką powiatu sochaczewskiego w
Konkursie Młodych Dziennikarzy,
organizowanym przez tygodnik "Ziemia
Sochaczewska". Teraz też postaramy się
nie zawieźć waszych oczekiwań.
Poruszać będziemy tematy bliskie
każdemu uczniowi, przybliżać środowisko
szkolne i lokalne, zapewnimy dużą dawkę 
rozrywki i dobrego humoru. Zapraszamy
do lektury.
              Redakcja "Trójwieści" 

DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE.
Pamięć o Bolesławie Krzywoustym patronie Szkoły Podstawowej
nr 3, pielęgnujemy na wiele sposobów. W tym roku, odbyły się
konkursy wiedzy o księciu Bolesławie, zorganizowano wiele
wystaw prac plastycznych, młodsi uczniowie przebrali się za
rycerzy i damy z epoki. 
Na koniec tego uroczystego dnia odbyła się dyskoteka szkolna,
podczas której można było sprawdzić swoje umiejętności
taneczne. Tego dnia każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. 
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W dniach 12, 13 i 14 września, na terenie miasta,
gminy i powiatu odbył się  Mazowiecki Rajd ZHP
Szlakami Walk na d Bzurą. Była to uroczystość przede
wszystkim harcerska, która integrowała ze sobą
mieszkańców naszego miasta. W ramach tych
uroczystości, zuchy z gromady Leśne Bractwo z klasy
III B szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie, wzięły
udział w dwudniowym rajdzie. Rajd składał się z
następujących wydarzeń:

13.09. sobota
objazdowa wycieczka autokarowa pt. „Szlakiem
Cmentarzy Poległych Żołnierzy”. Zuchy odwiedziły
cmentarze w: Trojanowie, Ruszkach, Rybnie,
Giżycach, Iłowie, Budach Starych,  Młodzieszynie,
Mistrzewicach. Na każdym z tych cmentarzy zuchy
paliły znicze, słuchały czytanych przez drużynowego
faktów historycznych dotyczących wspomnianych
okolic a przygotowanych przez pracowników Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą,
opartych na prawdziwej historii.
- obiad, zbiórka, zabawy orientacyjno-porządkowe i
sprawnościowe w miejscu zakwaterowania w
Brochowie;
wieczorem – przeprawa przez most w Witkowicach i
udział w Apelu Poległych przy pomniku obelisku,
ufundowanym przez harcerzy;

14.09. niedziela
- apel kończący rajd na boisku szkoły w Brochowie;
przemarsz harcerzy i gości do kościoła na uroczystą
mszę, poświęconą poległym żołnierzom; apel
poległych przy kościele w Brochowie, wysłuchanie
honorowych salw z karabinów żołnierskich; powrót do
Sochaczewa. 
Wszystkie nasze zuchy godnie reprezentowały Szkołę
Podstawową nr 3, która jest ważną częścią
historycznej "Bitwy nad Bzurą" 

podczas II wojny światowej, a był tu niemiecki szpital
polowy, w którym opieką i pomoc otrzymywali także
polscy żołnierze. 

Każde poznane historyczne miejsce, okryte chwałą
poległych polskich żołnierzy zuchy uczciły także
minutą ciszy. Poniżej fragmenty reportażu
zdjęciowego.

Autor strony:   drużynowa Krystyna Stańkowska

Zuchy kl. IIIb

.

.

drużynowa K. Stańkowska
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Pożegnanie lata 
i wspomnienia z wakacji

Wakacje
W tym roku wakacje
to były istne wariacje.
Było tyle zabawy,
co na łące trawy.
Były harce
i swawole,
quadem objechałem
całe pole.
I w basenie były skoki,
chociaż basen nie wysoki.
Było fajnie, było miło,
ale wszystko się skończyło. 
             Kacper Jeznach kl. III b

Wspomnienia z wakacji
Z babcią i z dziadkiem byłem w górach.
Z rodzicami na Mazurach.
Wakacje były pełne przygody,
dotknąłem też bałtyckiej wody!
Kolonie w Ustce wesołe były,
zuchy codziennie się tam bawiły.
Obóz piłkarski zaliczyłem,
mnóstwo bramek strzeliłem.
Czytałem książki przygodowe,
moje wakacje były bombowe!
                     Bartosz Kryś kl. III b
Cudowne wakacje
Już skończyły się wakacje
I czas zacząć medytacje. By do szkoły chętnie wrócić,
nowych rzeczy się nauczyć.
Nasza pani na nas czeka,
A nam w głowach nadal rzeka!
Jedni góry wspominają,
Inni matmę powtarzają.
A ja w głowie nadal mam
Szum wzburzonych morskich fal.
Lecz czas skończyć te wspomnienia,
Żegnaj lato – do widzenia !
Ja już biegnę się pakować
Zeszyt, książki naszykować.
Czas się wziąć już do roboty,
To ominą nas kłopoty.
I nie straszny będzie nam
Żaden sprawdzian, mówię wam.
Wiec wspomnienia już chowamy
I do szkoły zasuwamy!
                                   Kasia Kołodziej kl. III b

Wrzesień
Kiedy się rozpoczął wrzesień Zaraz za nim przyszła
jesień.
Deszczu nam nie żałowała,
Babie lato rozwieszała.
Ptaki z lasu wypędziła,
drzewom liści pozrzucała.
Wieczorami tak śpiewała:
Szu, szu, sza,
za mną idzie zima zła!
Już koniec wakacji,
żółkną liście,
brązowe kasztany
spadają z drzew.
Odleciały bociany.
Co to znaczy? –to znak,
że koniec wakacji,
wracamy do szkoły!
                               Adam Fabijańczyk kl. III b
Witaj szkoło!
Witaj szkoło!
Jest nam bardzo dziś wesoło.
Po wakacjach wypoczęci,
Do nauki mamy chęci.
Chcemy pisać
i rachować
oraz dobrze
się sprawować.
Wszyscy razem się uczymy
i z panią się nie nudzimy.
Jest wiele zmagań i trudów
lecz nikt nie płacze z nudów.
                                    Zuzia Ostrowska kl. III b

Szkoła                            
Już dzwonek dzwoni,
Siedzimy w ławkach swoich.
Jesteśmy spięci,
Lekcjami zajęci.
Można to zmienić w wakacje,
Kiedy zakwitną akacje.
Lecz ja lubię szkołę!
Bo tu żarty wesołe!          Kinga Bąbel kl. III b
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Pożegnanie lata 
i wspomnienia z wakacji

                                   
Upragnione wakacje!

Gdy wakacje się zaczęły,
Z radości skakałem.
Spakowałem plecak,
Na działkę pojechałem.
Bawiłem się z kolegami,
Psociłem z moim pieskiem.
Lato było bardzo ciepłe,
A niebo niebieskie.
Pływałem w basenie,
W piłkę z bratem grałem.
Zrywałem owoce,
Kwiatki podlewałem.
Teraz laba się skończyła,
Szkoła się zaczęła.
Szkoda lata, szkoda słońca,
Szkoda niebieskiego nieba.

                                     Jaś Rychwiński kl. III b

Wakacyjny czas

Błękit nieba i blask słońca
To wakacji piękny czas.
Morze, muszle, ciepły piasek
Szybko zauroczą nas.
Ciepła woda nas zaprasza
Do pluskania i pływania.
Kajakami, żaglówkami,
Pontonami i łódkami.
A kto w góry się wybierze,
Ten nie pożałuje.
Tam widoki są przepiękne,
Tak więc jedźmy tam czym prędzej.
Lipiec, sierpień minie szybko,
Pozostanie wspomnień czar.
Wszystkie dzieci z utęsknieniem,
Będą wspominać ten radosny czas.

                                      Bartosz Pliszka kl. III b

                                                                            Moja
szkoła

Gdy ktoś jak ja ma dziewięć lat,
Szkoła la niego to cały świat.
Codziennie uczę się nowych rzeczy,
A ta nauka, zawsze mnie cieszy.
Są tu koledzy i koleżanki,
Z którymi spędzam wesołe ranki.
Dlatego chętnie do niej przychodzę,
Uczę się pilnie i nie zawodzę!

           Nikodem Strzelecki  kl. III b

Mimo, że skończyły się wakacje, i od dwóch miesięcy
trwa nowy rok szkolny to nie ma się tak naprawdę
czym smucić!
Bo jeszcze tylko osiem miesięcy nauki, w tym
miesiąc dni wolnych i znowu powitamy upragnione
wakacje. Będziemy mogli głośno i radośnie
zaśpiewać piosenkę: „Wakacje, znów będą
wakacje i znowu się zacznie, wakacje będą znów”.

     Wakacje

Nadeszły upragnione wakacje,
Długo oczekiwane jak zawsze.
Wreszcie będzie dużo wolnego,
Dla mnie i dla ciebie kolego.
Wyśpimy się do „bólu”,
Tak, jak pszczoły w ulu.
Odpoczniemy od zmęczenia,
I od w ławkach siedzenia.
Skorzystamy z przestrzeni,
Tak, jak stado jeleni.
Będziemy odpoczywać
I często w jeziorze pływać.
Po wielu wyprawach
I pieszych wędrówkach,
Wrócimy z radością do szkoły
By znów pracować jak mrówka.. 

                  Maksymilian Kocon kl. III b
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Ortografia jest łatwa.

Są dzieci, które bardzo lubią pisać opowiadania,
wiersze. Ale co może powstać kiedy np. nauczyciel
poda kilka wyrazów z trudnością ortograficzną
i poprosi żeby uczniowie spróbowali napisać
opowiadanie z wykorzystaniem tych wyrazów. 
Sami przeczytajcie!

Wspomnienia z wakacji
W czasie wakacji dużo podróżowałam. Byłam w
górach, gdzie rzeki są strumykami. Byłam też nad
morzem, gdzie znalazłam piękne muszelki. Moje
podróże były ciekawe.
                                            Idalia Majcher kl. II d

Opowiadanie
Moja koleżanka Natalka wyjechała na wczasy z
rodzicami w góry. Podczas wędrówki po górach
napotkali płynący strumyk, który wpadał do rzeki.
Wracając z wczasów zatrzymali się nad morzem.
Natalia zbierała na plaży muszelki. Wczasy były
wesołe.
                                 Wioletta Tondera kl II d
06.10-10.10 w naszej szkole obchodzony był
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.
Odbywało się dużo różnorodnych dodatkowych
zajęć, min. uczniowie klas III otrzymali zestaw
wybranych wyrazów i na wzór klasy II, miały
napisać opowiadanie. Zgodnie z umową
najciekawsze opowiadania zostaną opublikowane
w następnym numerze. 

Po prawej na zdjęciu znajdują się słynni dyslektycy.
Dysleksja, to  specyficzne trudności w nauce czytania
i pisania.       
na zdjęciu:
Dziennikarz Maciej Kuroń
Polityk Jacek Kuroń
Naukowiec Albert  Einstein
Wynalazca Thomas Alva Edison
Rzeźbiarz Auguste Rodin

Zabawy ortograficzne

Zapamiętaj!

Gdzie się ó na o wymienia, tam je piszę bez
zwątpienia.
2. Uzupełnij według wzoru.
Siódemka – siedem
szóstka - ..................... zbierać - ..............
otwór - ..................... dobierać - ..............

Zapamiętaj!

Tam o z kreską zawsze piszę, gdzie je zamiast e
usłyszę.
3. Wyrazy z ó wymień na wyrazy z a
Wytwórnia wytwarzać
powtórka- .....................
wrócić - .....................
skrót - ..................... powrót -.............
krój - ..................... obrócić................

Zapamiętaj!
Piszę ó, to murowane , gdy na a jest wymieniane.

.

.

.

.

.

.
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Dzień dobry. Chciałaby zadać Pani kilka pytań.
Jakie zwierzęta Pani najczęściej przyjmuje?
Najczęściej w naszej przychodni przyjmujemy psy i
koty. Częstymi gośćmi są też króliki, chomiki,
szczurki, wszelkiego rodzaju ptaki.
Z jakimi problemami zgłaszają się najczęściej
właściciele?
To zależy od pory roku. Wiosną i jesienią są to
najczęściej choroby odkleszczowe. Kiedy topnieją
śniegi to zgłaszają się z na przykład chorobami skóry.
Dla jakich zwierząt choroby odkleszczowe są
najbardziej groźne?
Głównie dla psów, mniej dla kotów.
Jakie choroby przenoszą kleszcze?
Najgroźniejszą chorobą dla psów jest babeszjoza,
zdarza się najczęściej i jest to choroba śmiertelna. Ale
może też być borelioza, odkleszczowe zapalenie
mózgu i jeszcze kilka innych.
Jak ochronić naszych przyjaciół przed kleszczami?
Trzeba je zabezpieczać różnymi preparatami w

wyrzucają. A po drugie przyczyną jest niekontrolowane
rozmnażanie. Czyli brak zabiegów kastracji i
sterylizacji.
Czy częściej wyrzucane są koty czy psy?
Zdecydowanie psy. Bardziej, gdy mówimy o miastach,
gdy mieszka w bloku. Gdy pies się znudzi to
właściciele pozbywają się go. A koty częściej chodzą
sobie luzem po dworze. Niby mają swój dom, ale
ludzie je wypuszczają. Chodzą sobie cały dzień a na
noc wracają do właściciela albo nie wracają.
Problemem bezdomności kotów jest przede
wszystkim niekontrolowany rozród.
Jakie działania można podjąć aby choroby u
naszych zwierząt pojawiały się najrzadziej?
Szczepienia ochronne, odrobaczanie itp. To są
działania profilaktyczne.
Czy są choroby, które mogą przechodzić ze
zwierząt na ludzi?
Tak. Najczęściej są to choroby pasożytnicze.
Człowiek zaraża się wtedy pasożytami wewnętrznymi,
które najczęściej bytują w jelitach. Aby tego uniknąć
należy przestrzegać higieny, na przykład myć ręce po
kontakcie ze zwierzęciem.

.

    
           WYWIAD
Z PANIĄ EMILIĄ KAMELAK
– LEKARZEM WETERYNARII W MAXIVET W
SOCHACZEWIE

formie kropli, sprayów i obroży.
Czy zadrapanie kota może spowodować jakąś
chorobę?
Istniej choroba tak zwanego „kociego pazura”.
Zadrapanie się wtedy nie goi, ponieważ wnikają do
niego bakterie. Jednak są to bardzo rzadkie przypadki.
Gdyby było to częste wtedy większości właścicieli
poodpadałyby ręce.
Ile lat powinna mieć suczka aby mieć pierwszy raz
szczeniaki?
Najlepiej, jeśli ma około dwóch lat przy pierwszej ciąży
a maksymalnie sześć lat.
Jakie są przyczyny bezdomności psów?
Ludzie. To główna przyczyna bezdomności. Po
pierwsze nieprzemyślane zakupy. Czyli kupię sobie
pieska rasowego, bo taka jest moda, nie wiedząc o tej
rasie kompletnie nic. Właściciel przechodzi olbrzymie
rozczarowanie, bo pies sika, bo pies niszczy, bo za
duży urósł. I wtedy takiego zwierzaka 

.

.

.
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     WYWIAD 

Jak zwierzęta się u Pani najczęściej zachowują?
Bardzo różnie. Albo bardzo się boją i trzęsą im się
łapki albo są agresywne. Czasami tak się cieszą, że
zalizałyby nas. 
Co jest najtrudniejsze w pracy weterynarza?
Najtrudniejsza jest niewiedza właścicieli. Kiedy nie
mają świadomości tego, że ich zwierzak jest chory.
Uśpienie zwierzaka jest z pewnością bardzo trudne
dla weterynarza?
Tak, bardzo. Ale zdarzają się takie przypadki.
Czy zdarzają się sytuacje, że właściciel zgłasza się
z psem i mówi, że już nie chce tego zwierzęcia
chce go uśpić?
Nie robimy tego. Jest to zakazane prawnie. Są pewne
wskazania do tego, że można uśpić zwierzaka. Przede
wszystkim jego stan zdrowia. Eutanazja dopuszczalna
jest wtedy, gdy zwierzę jest agresywne. W skali
miesiąca są to około dwa przypadki.
Czasami zdarza się, że zwierzęta się gubią. Dlatego
warto jest zaczopować swojego pupila. Na czym
polega i co daje czipowanie?

Czip to inaczej procesor wszczepiony pod skórę. Ma
swój piętnastocyfrowy indywidualny numer, który się
wprowadza do bazy danych zwierząt zagubionych.
Jeżeli zwierzak się zgubi, trafi do schroniska, służb
porządkowych takich jak policja, straż dla zwierząt,
czy też lekarz, którzy mają specjalne czytniki, jest
wtedy możliwość odczytania danych i odnalezienia
właściciela.
Co należy zrobić, gdy spotkamy błąkające się
zwierzę?
Zależy, w jakich jest to godzinach. Należy albo,
odwieżć do schroniska albo zgłosić się na policję. I te
instytucje mają obowiązek przyjąć zwierzaka.
Poturbowanego, chorego zwierzaka można też
odwieźć do lecznicy w Trojanowie, ponieważ ma ona
podpisaną umowę na takie ewentualności. 
Czy zdarza się, że ludzie znajdują i przynoszą małe
zwierzątka?
Kiedyś przyniesiono królika w klatce, którego
znaleziono na torach.

Dlaczego Pani wybrała akurat ten zawód?
Od zawsze chciałam być weterynarzem, mając sześć
lat już o tym myślałam. Na pewno nie tylko z tego
powodu, że kocham zwierzęta, bo właśnie, kiedy
trzeba uśpić zwierzę to ta miłość nie pozwoliłaby na to.
Chyba najbardziej z chęci pomocy.
Co lubi Pani najbardziej w swojej pracy?
Najbardziej lubię to, że nie wiem, co się wydarzy się
następnego dnia. Nie wiadomo, jaki nas spotka
przypadek i z czym przyjdzie się zmierzyć. A czym
trudniejszy przypadek, tym fajniejszy, bo trzeba
włożyć jeszcze więcej pracy i zaangażowania.
Rady dla osób, które marzą o pracy w tym
zawodzie?
Uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć. Głównie z
przedmiotów biologiczno – chemicznych.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.

. .
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Fundacja NERO została zarejestrowana w KRS
dopiero w listopadzie 2008 roku ale swoją działalność
rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Powstała z inicjatywy
wolontariuszy współpracujących z sochaczewskim
Schroniskiem dla zwierząt "AZOREK".
Historia fundacji Nero zaczęła się tak:
Zaczęło się od kilku psów, obecnie jest ich około
sześćdziesiąt .Psy mieszkają w całym domu razem
z Państwem. Nad całą grupa psów opiekę sprawuje
Pan Andrzej, człowiek po chorobie nowotworowej.
Nie jest zbyt silny i sprawny ale jakoś daje radę
pilnować kolejności wychodzenia na dwór, nad tym
by psy się nie pogryzły. Pan Andrzej każdego dnia
gotuje w wielkim parniku jedzenia dla całej grupy
psów. 
Pani Ela dba o to by nie zabrakło środków
finansowych na utrzymanie psiaków, na ich
leczenie, sterylizacje, szczepienia. Niestety są w
tym wysiłku jak na razie osamotnieni . A brakuje
tam wszystkiego.
Dlatego,żeby fundacja mogła działać dalej
zbieramy wszystkie nie potrzebne
 koce,zabawki,ubrania.......Natomiast musimy
zbierać też karmę,nie musi być to firmowa karma
takie jak:Pedigree itp.Może być to najtańsza
karma.Psy bardzo potrzebują twojej pomocy.

W tym roku szkolnym odbędzie się zbiórka rzeczy
potrzebnych dla zwierząt takich
jak:koce,karma,zabawki.....

 
            ZWIERZĘTA 
         I ICH PROBLEMY 

Bardzo często ludzie  wyrzucają zwierzęta z domów,
bo nie chcą się nimi opiekować - w końcu trzeba je
karmić, sprzątać po nich,niektóre z nich trzeba
czesać. Ale przecież w zamian za opiekę
otrzymujemy wiernego przyjaciela, który zawsze ma
dla nas czas i nas pociesza. Czemu więc niektórzy tak
traktują swoich pupili? Często ludzie porzucają
zwierzęta również dlatego, że chcą wyjechać na
wakacje, ale nie wszędzie można zabrać zwierzęta.
Ale przecież możemy oddać zwierzę na czas wyjazdu
pod czyjąś opiekę np. babci, dziadka, wujka, cioci czy
też przyjaciela lub przyjaciółki. Nie trzeba koniecznie
wynajmować pokoju w drogim hotelu dla psów.
Możemy również poszukać miejsca, do którego
można zabierać zwierzęta. Czemu więc tyle ludzi
wyrzuca swoich czworonożnych przyjaciół?

Często dzieje się też tak, że porzucone, niechciane
zwierzęta trafiają do schronisk. Ale niestety
pracownicy schroniska nie są w stanie zapewnić im
takiej opieki jak zapewnił by ją właściciel.
Niestety schroniska nie zawsze mają pieniądze, żeby
kupować np. legowiska, karmy, miseczki, zabawki,
smycze i inne różne akcesoria. Psy często śpią na
zimnej posadzce, są niedokarmiane, a ponadto czują
się smutne i zaniedbane. Dlatego właśnie tak ważna
jest pomoc zwierzętom.

Psy ze schroniska potrzebują twojej miłości,czułości i
opieki. Pomóż im być szczęśliwymi pupilami. Jeśli
chcesz mieć wiernego pupilka nie kupuj go tylko weź
ze schroniska albo z ulicy. Nie dość, że piesek będzie
zadowolony i ty też będziesz zadowolony. Gdy
będziesz smutny twój piesek na pewno cię pocieszy.
Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, gdy
poświęcisz mu trochę czasu na pewno się polubicie i
możesz przy okazji nauczyć go kilku sztuczek np:
siad, zdechł pies, waruj, do nogi i wiele innych.

.
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       ŁATWE PRZEPISY
                      
                          

Dzisiaj podam Wam przepis na ciastczka-
spirale
  
Miłej zabawy! 

Będziesz potrzebować:
- 2 i 1/2 szklanki mąki
- 3/4 szklanki cukru
- masło lub margaryna
- 1 żółtko
- torebka cukru waniliowego
- szczypta soli
- łyżeczka proszku do pieczenia
- 2 łyżki kakao
- 8-10 łyżek śmietany

Jeśli sobie nie radzicie, poproście o pomoc
rodziców.

Wykonanie:
1. masło wymieszać z cukrem, żółtkiem, mąką,
cukrem waniliowym, proszkiem do pieczenia i
szczyptą soli
2. zagnieść rękami
3. podzielić na dwie połowy, do jednej dodając tylko
śmietanę (4-5 łyżek), a do drugiej kakao i śmietanę.
4. zagnieść obie części.
5. włożyć do lodówki na 30 min.
6. rozwałkować obie części
7. położyć jedną na drugą i zwinąć w roladę
8. ciąć na plasterki
9. piec 15 min w piekarniku nagrzanym do 180 stopni
Celsjusza
10. Smacznego! 

Moje ciasteczka wyszły strasznie wielkie - prawie
jak bułeczki :) Będą mniejsze i ładniejsze gdy
rozwałkujecie ciasto trochę cieniej. Niezależnie od
kształtu - są pyszne!!! 

.

     A teraz coś łatwiejszego:
  Przepis na sałatkę owocową ! 

 
 
Składniki:
 Najróżniejsze owoce;
 Banan, jabłko, ananas, mandarynki 
  Co będziecie tylko chcieli. 

 Sposób wykonania:

 1. Wszystkie owoce umyć, niektóre obrać
, pokroić w dowolną kostkę, delikatnie
wymieszać.

2. Sałatkę podzielić na porcje ,ew.
udekorować bitą śmietaną.

3. Zawołać rodzinę lub przyjaciół na
sałatkę
 i jeść !
 
4. Smacznego! 

.
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        STREFA MUZYKI 

W 2010 roku Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne,
Harry Styles i Louis Tomlinson przyszli na castingi
osobno, ale nie dostali się do następnego etapu jako
soliści. Jeden z jurorów, Simon Cowell zaproponował,
aby połączyć ich w zespół, więc zakwalifikowali się do
grupy "Group". Jako jedyni z grupy Simona Cowella
dotrwali do finału. Zajęli trzecie miejsce za Rebbecą
Ferguson i Mattem Cardle. Utwór „Forever Young”,
który miał stać się ich singlem po wygraniu programu
mimo ich przegranej został wydany w internecie. Mimo
tego, że nie zwyciężyli, Simon Cowell postanowił
podpisać z nimi kontrakt, choć była to nagroda dla
głównego wygranego. W sierpniu 2013 roku odbyła się
premiera filmu One Direction: This Is Us
opowiadającego o historii grupy.
 W 2014 boysband nagrał kolejny film. Produkcja pt.
"Where We Are" została nagrana podczas koncertu,
który odbył 28 i 29 czerwca w Mediolanie w ramach
trwającej trasy Where We Are Tour. Ich druga płyta to
"Take me home" a trzecia- "Mindnight Memories". 
Obecnie nadal są w trasie koncertowej "Where we are
tour" oraz nagrywają album "Four" który okaże się w
listopadzie b.r. 
Znamy już z niego piosenkę p.t "Fireproof oraz
najprawdobodobniej "just can't let her go", lecz pełna
wersja piosenki jeszcze się nie ukazała. 
A oto ciekawostka, czyli pełne imiona i nazwiska
chłopaków:
Harry Edward Styles
Liam James Payne
Louis William Tomlinson
Niall James Horan
Zayn Javadd Malik

. .

One Direction to Brytyjsko-Irlandzki boysband.
W jego skład wchodzą Liam Payne, Harry Styles,
Louis Tomlinson, Zayn Malik i Niall Horan. 
W VII brytyjskiej edycji programu X Factor zajęli trzecie
miejsce. Grupa podpisała kontrakt z wytwórnią Syco
Music.Debiutancki singiel One Direction "What Makes
You Beautiful" został wydany 11 sierpnia 2011 roku.
Singiel zadebiutował na UK Singles Chart jako numer
pierwszy 18 września 2011 roku i stał się najszybciej
sprzedającym singlem roku ze sprzedanymi 153 965
kopiami. Ich drugi singiel "Gotta Be You" wyszedł 13
listopada 2011 roku i zajął miejsce trzecie. Ich
debiutancki album Up All Night miał premierę 21
listopada. Album znalazł się na drugim miejscu UK
Albums Chart ze sprzedanymi 138 631 kopiami.
 Album ten stał się najszybciej sprzedającym się
albumem na UK Albums Chart w 2011 roku. 
Zostało sprzedanych 369.382 egzemplarzy w pierwsze
cztery tygodnie po premierze. 'Up All Night' stał się
najszybciej sprzedającym debiutanckim albumem w
Wielkiej Brytanii w 2011 roku.
 W dniu 16 grudnia okazało się, że album został 27
najlepiej sprzedającym się albumem 2011 roku w ciągu
trzech tygodni sprzedaży.

. .
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  JEŹDZIECTWO MOJA    
           PASJA

.

                                      Tinkery 
Tinkery nie ciągną już cygańskich wozów, ale nadal
są pogodnymi i uległymi końmi, które chętnie służą
człowiekowi. Choć jest ich w Polsce nie wiele to warto
je poznać.
  Charakterystyka koni rasy Tinker
Wysokość w kłębie
ok. 130-150 cm.
Długość Życia
ok. 30 lat
Rodzaj Maści
srokata, brązowa, Tricolor (w trzech kolorach)
Historia tinkerów jest równie barwna jak cygańskie
stroje. Zaczęła się w XIX wieku. Kiedy angielscy i
irlandzcy druciarze (czyli ,,Tinkery''), potomkowie
wschodnioeuropejskich Cyganów, zamienili w swoich
zaprzęgach osły na konie. Były to niezwykłe srokacze
(konie w  łaty) różnych ras- Cydesdale, Fryzy, Kuce
Dales, Fell, Coby, Kłusaki... W żyłach dzisiejszych
Tinkerów płynie prawdopodobnie krew bardzo wielu
ras. Przez lata ciągnęły wozy i rado, czyli domy na
 kółkach, i żyły tak blisko człowieka jak to tylko

 możliwe, aż stały się jego prawdziwymi przyjaciółmi.

Warto Wiedzieć !!!! 

W Polsce dwa największe ośrodki hodowli Tinkerów
znajdują się na dwóch krańcach kraju :
Stajnia Jaskółka - na Dolnym Śląsku (www.tinker.pl)
Stajnia Kresowa - na Podlasiu w okolicach Supraśla.
,,Kushti grai'' - ,,Dobry Koń'' - Mówili Cyganie o swoich
Koniach, cierpliwych, spokojnych i przyzwyczajonych
o ciężkiej pracy.
Moją ulubioną rasą koni sąTinkery ponieważ, Tinkery
są spokojnymi końmi i przyzwyczajonymi do ciężkiej
pracy. Moim marzeniem jest pojechanie do jednej z
hodowli koni rasy Tinker.
                          

.

                  Moja przygoda z jeździectwem
     

Mam na imię Paulina i chodzę do klasy 6 e, tworze tą
stronę z Amelką z 6 a. Obie jeździmy konno. To nasza
pasja. 
Swoją przygodę rozpoczęłam pół roku temu. Od tego
czasu moje życie diametralnie się zmieniło. Każdą
wolną chwilę mogłabym spędzać w stajni w
towarzystwie koni. Zwierzęta te są bardzo inteligentne,
wrażliwe i wdzięczne. Oddają uczucia, którymi ich
obdarowujemy. Potrafią być też uparte, pamiętliwe i
figlarne. 
Każda moja wizyta w stajni to wielka przygoda i
niezapomniany czas. Gdy kończę zajęcia to już z
utęsknieniem czekam na kolejne. Nie da się porównać
jazdy konnej, wiatru na twarzy i we włosach z niczym
innym. 

.
.

http://www.tinker.pl/
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SZKOLNY REPORTER

29 września 2014r. odbyły się  wybory do      
Samorządu Uczniowskiego !
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego,
zdobywając najwięcej głosów został :

Jakub Wawer z klasy VI c.
Kuba przekonał nas do swojej kandydatury m. in. tym,
że obiecał kontynuować ''szczęśliwy numerek'',

organizować więcej wycieczek i dyskotek.
                                       Serdecznie Gratulujemy!

Zastępcy przewodniczącego Samorządu  to:
Sebastian Żegnałek k. VI d
Wiktoria Górecka kl. VI e

Do tegorocznych zadań S.U. należą:
Akcje charytatywne: Góra Grosza i WOŚP

jesienny pokaz mody i fryzur
szczęśliwy numerek
dyskoteki na - Halloween, Mikołajki, Walentynki
roznoszenie poczty walentynkowej
wybory Miss i Mistera szkoły
noc w szkole  z S. Uczniowskim
Mam Talent

                       Jubileusz 3 Brygady. 

10 października 2014 r. na placu Kościuszki w
Sochaczewie odbyły się uroczystości jubileuszu 70-
lecia istnienia 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej
Obrony Powietrznej, stacjonującej w dużej części w
Bielicach. Na uroczystości był obecny Szef Zarządu
Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Jan
Gabryś. Przybyli również przedstawiciele z podległych
dywizjonów, miejscowych władz, służb mundurowych,
organizacji kombatanckich, społecznych i szkół.  Na
uroczystości byli również uczniowie z naszej szkoły.
Uroczystość zakończyła się defiladą żołnierzy

ulicami miasta. To była piękna uroczystość.

Pasowanie na ucznia.
10.10.2014r. odbyło się uroczyste pasowanie na
ucznia. To był wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów i
ich rodziców .Uczniowie byli pięknie ubrani. Wszyscy
podnieśli dwa palce prawej ręki i przygotowali się do
złożenia przysięgi.  
Pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar szkoły.
Obiecywali uczyć się pilnie, być grzecznymi,
szanować dobre imię szkoły oraz być dobrym
Polakiem. 
Pierwszoklasiści dostali dyplomy. Od tej chwili "po
 Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu
sukcesów na drodze obowiązków szkolnych i
samych wspaniałych chwil w szkole.

.

STROFY ZNAD BZURY

W Dniu Patrona Szkoły został rozstrzygnięty szkolny
konkurs literacko- plastyczny, organizowany przez
Bibliotekę Szkolną. 
Konkurs dopuszczał wiele form artystycznych:
- wiersz 
- praca plastyczna dowolną techniką 
- prezentacja multimedialna
Tematyka tegorocznych prac:
- patron, szkoła, klasa.
- zabytki miasta
- miejsca nieodkryte regionu.
W konkursie wzięło udział ponad 30 osób. Wyłonienie
zwycięzców dla komisji konkursowej było nie lada
wyzwaniem. Po burzliwych naradach przyznano dwa
pierwsze miejsca:
- Maja Cieślak kl. IV a
- Maciek Gosik kl. VI c
Wszyscy pozostali uczestnicy zdobyli miejsce drugie,
otrzymując nagrody książkowe i dyplomy. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

MB DN
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 HUMOR Z ZESZYTÓW 
         SZKOLNYCH

 Chrobry złożył do papieża podanie o koronę.
Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano ręcznie
za pomocą wołów.
Mumie służyły jako wkłady do grobów i były robione
przez Egipcjan.
 Skrzydła husarskie ważyły pól metra. 
Żeby Kolumb mógł odkryć Amerykę to najpierw
musiała być zakryta.       
          

    ZAŻARTE ŻARTY
W sklepie z wędlinami:
- Poproszę szynkę...
- Mam kroić w plastry?
- No, niech pani kroi...
Ekspedientka kroi, kroi i kroi. W pewnym momencie
pyta:
- Już?
Klient popatrzył i kręci głową:
- Nie.
Ekspedientka dalej kroi i wreszcie klient się odzywa:
- O, o, ten plasterek poproszę! 

Do komisariatu wchodzi mężczyzna i zgłasza
zaginięcie teściowej.
-Kiedy zaginęła ?
-Trzy tygodnie temu.
-I dopiero teraz zgłasza pan zaginięcie?
-Tak, bo nie mogłem uwierzyć w to szczęście.

.

Król nosi na głowie czapkę, zwaną przez niektórych
koroną.
 Jego trzyletni przyjaciel po ukończeniu studiów
popełnił małżeństwo.
 W komedii bohaterowie dążą do celu powodując
śmierć, często zakończoną szczęśliwie.
 Pijacy pod wpływem alkoholu często popełniają
samobójstwo i nazajutrz nic nie pamiętają.
Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć.
Wiersz ten kończy się liturgicznym słowem "amen", co
oznacza: "jakoś to będzie".
Była to wyspa położona z dala od morza.
 Okrąg to krzywa bez kątów, o złączonych końcach,
żeby nie było wiadomo, gdzie jest początek,
 Suma? To taka długa msza w kościele w samo
południe...
 Beniowski zabił sześciu Kozaków. Jeden z nich
umarł, a inni uciekli.
 Mumia to żona faraona.
 Rycerz średniowieczny składał się z głowy, zbroi i
konia, który stawał na każde zawołanie. 
 W dawnych czasach ludzie spali na piecach bo nie
mieli czym palić. 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!
Geografia - Discovery Channel 
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX-wieku
J.Polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowy w klasie - Kosmita E.T
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka

.
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Wierszyki to świetny pomysł na zdobycie
cukierków od gospodarzy

Znamy moc tajemną 
Duchów i upiorów,
Mamy wielką władzę
Nie lubimy sporów,
Więc nie wzbraniaj się głośno,
Nie zamykaj drzwi,
Jeśli dasz cukierka
Nie będziemy się mścić.

 
My jesteśmy straszne zmory,
Bardzo groźne z nas upiory,
Jeśli nie chcesz się nas bać,
Musisz nam cukierka dać.

Gospodyni domu
Dba o domowników,
Jeśli nie dasz słodyczy
To spotka Was psikus!

Nawiedzamy dzisiaj domy,
W upiornym nastroju,
Lepiej nas nie złościć
I dać łakocie w słoju!

.

.

Już tuż, tuż...
    Jak podaje Wikipedia Halloween to zwyczaj
związany z maskaradą i odnoszący się do święta
zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31
października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych.
Odniesienia do Halloween są często widoczne w
kulturze popularnej, głównie amerykańskiej.
    Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Mimo że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się
po święcie Bożego Narodzenia największą
popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się
w latach 90.
Głównym symbolem święta jest wydrążona i
podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi
zębami. 

W wolnym czasie...

Halloweenowy strój w 5 minut
Do wszystkich kreacji obowiązkowo należy wykonać
blady makijaż z czarnymi oczami i czerwonymi
ustami.

WIEDŹMA: możesz postawić na starą wiedźmę,
czyli długa czarna suknia, ale jeżeli chcesz
zabłysnąć to czarna mini, szpilki i kapelusz
czarownicy, 
ZOMBIE: pewnie masz kraciastą koszulę więc
możesz ubrać ją na podkoszulek do tego jeansy,
włosy natapirować, 
BIAŁA/CZARNA DAMA: takie damy nosiły długie
suknie, białe można skropić keczupem, 
MUMIA: należy całe ciało obwinąć bandażem
elastycznym, efekt murowany. 

.

.
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KONSOLE: Xbox One to trzecia konsola Microsoftu,
jej oficjalna premiera odbyła się 22 listopada 2013 roku,
a w Polsce 5 września 2014 roku. Chyba nie muszę
pisać o tym, że Xbox One jest zastępcą Xboxa 360 .
Xbox One należy do ósmej generacji konsol (wraz z
Nintendo 3ds, PlayStasion 4, PlayStasion Vita oraz Wii
U). Xbox One w środku kryję ośmiordzeniowy
procesor AMD Jaguar oparty na 64-bitowej
architekturze, 8 GB pamięci RAM, USB 3.0,
wbudowane Wi-Fi, dysk twardy 500 GB, wejście HDMI
oraz napęd Blu-ray.Za grafikę odpowiadać będzie chip
z serii Radeon, pod względem
specyfikacji porównywalny do Radeona HD 7770.

Witaj w świecie                   
                                             
    Technologii                   

Ze względu na różnice w architekturze, Xbox One nie
będzie współpracował z grami z Xboksa 360 - i to
zarówno tymi wydawanymi w pudełkach, jak i
pochodzącymi z platformy cyfrowej dystrybucji. Na
szczęście jednak do nowej konsoli będzie można
przenieść swój istniejący już profil gracza (Gamertag),
zachowując tym samym wynik punktowy z gier
(Gamerscore). Przemodelowano też D-Pada,
potoczenie zwanego "krzyżakiem", który ma być teraz
znacznie wygodniejszy, w szczególności w bijatykach.
Live Tv Xbox One to nie tylko konsola, to domowe
centrum rozrywki,pewnie zapytasz dlaczego, to ci
odpowiem. Na  Xbox One od teraz można oglądać
telewizje za pomocą funkcji Live Tv. Teraz czas na
Kinecta 2.0: Kontroler Kinect drugiej generacji
będzie dodawany do zestawu z konsolą i niezbędny do
jej funkcjonowania. Ma być dokładniejszy w
rozpoznawaniu ruchów i gestów, posiadać
szersze pole widzenia i lepsze wyczucie głębokości.
Kinect 2.0. został wyposażony w kamerę 1080p oraz
bardzo czuły mikrofon, dzięki czemu będzie umożliwiał
 

przeprowadzanie rozmów głosowych oraz wideo (za
pośrednictwem Skype'a), a także sterowanie funkcjami
konsoli przy pomocy głosu. Co ważne, sensor będzie
kompatybilny nie tylko z Xboksem One, ale również z
pecetem.PAD: Zmienił się też sam
kontroler. Microsoft chwali się, że w jego designie
wprowadzono około 40 zmian, co w zasadzie jest
widoczne już na pierwszy rzut oka. Posiada tak
zwane"impulse triggers",czyli dodatkowe wibracje w
spustach. naprawdę mogliśmy się jej spodziewać.
Dobra, teraz o czy innym. SYSTEMY: Windows 10 (
wcześniej Windows 9) został... STOP, najpierw
powiem ci kilka wiadomości: wiadomość o Windowsie
9(bo wtedy tak się nazywał) została ujawniona przez
przypadek przez chińskiego pracownika Microsoftu, ta
wiadomość została oczywiście usunięta( lecz co było
w internecie to zostanie tam na zawsze)lecz internauci
przesyłali ten post i wszyscy się dowiedzieli.Mimo iż
temat konferencji wzbudzał ogromne zainteresowanie,
gigant z Redmond zaprosił na to wydarzenie zaledwie
około pięćdziesięciu dziennikarzy. Firma zrezygnowała
również z przeprowadzania transmisji na żywo w
internecie O 19:00 polskiego czasu,na scenie pojawił
się Terry Myerson, wiceprezydent koncernu zajmujący
się systemami operacyjnymi. 

 Ku zaskoczeniu publiczności oznajmił on, że nowy
Window będzie nosił nazwę Windows 10 . Siła
platformy ma być dostosowanie jej do największej
liczby urządzeń w historii. Zarówno użytkownicy
komputerów osobistych, jak i tabletów oraz
smartfonów otrzymają produkt z możliwością
uruchamiania dokładnie tych samych
aplikacji. Wersja mobilna "dziesiątki" powstaje w
tym samym czasie, co desktopowa. 
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   SZKOLNA STYLÓWA

Kraj oszalał na punkcie gumeczek!!!
Dziewczyny czy słyszałyście już o bransoletkach z
gumeczek ?
Pewnie tak, są one teraz bardzo modne i wiele osób je
nosi. Nawet chłopaki tylko , że oczywiście w kolorach
męskich :)Można je dostać w wielu kolorach.

Można z nich również robić super rzeczy takie jak:
wisiorki
etui na telefon
torebki
kolczyki
pierścionki i wiele , wiele innych.

Kochani czytelnicy!
To może dzisiaj coś dla dziewczyn?! W tym sezonie
są w modzie bluzki z numerkami i rzeczy w kratę.
Myślę , że już nie raz widziałyście tak cudowny
komplet jak dziś wam pokażemy. Dlatego
przygotowałyśmy dla was świetną stylówe.

Opis kompletu:
Bluzka granatowa z numerkiem np. 48 w kratę ( może
to być oczywiście inny numerek), świetnie pasuje z
spódniczką w kratę i granatowymi długimi trampkami.
Aby urozmaicić jeszcze ten strój można dodać np.
czerwony lub granatowy pasek .

Dodatki:
Do tego stroju możemy jako dodatki założyć np.
wisiorek ze znakiem nieskończoności, który jest teraz
bardzo modny i noszony przez wiele aktorek.
Świetnie również będzie wyglądać pasek do
spódniczki i kolczyki w ciekawym kształcie. 

.

WSKAKUJ W KOZAKI!
Zbliżają się chłodne dni , a wy pewnie zastanawiacie
się jakie założyć zarazem stylowe jak i zimowe buty.
Kozaki są idealne na chłodne dni oraz będziecie nadal
modnie wyglądać ! W dodatku macie bardzo duży
wybór. Są kozaki ażurowe, jednak myślę że lepiej
zapewnią wam ciepło kozaki typowo zimowe. Na
pewno znajdziecie coś dla siebie zarówno w sklepie
jak i w internecie. Pewnie zastanawiacie się jak wybrać
najlepsze buty z tych tysięcy par. W tym sezonie
bardzo modne i naprawdę  wygodne są: oficerki np.
czarne do wszystkiego będą wam pasowały i super
wyglądały, botki np. z łańcuchami są one bardzo
praktyczne i stylowe.Mamy jeszcze dla was
informacje o butach, które nie są typowo na zimę ale
są idealne na dzisiejsze dni. Wyglądają one bardzo
stylowo i ładnie, możemy je założyć zarówno do
spodni jak i do spódniczki - to kalosze. 

.
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              Młody chemik 
6.Wacik moczymy w płynie do naczyń.
7.Wkładamy wacik do mleka.

RADA
najlepiej jest jak wacik to patyczek do uszu. :)

Jak to działa?

W mleku poza wodą znajdują się różne cenne
składniki odżywcze takie jak:
białko,sole mineralne i witaminy.

Znajduje się w nim również tłuszcz i to on
głównie odpowiada za obserwowaną "eksplozje
kolorów".

Dotknięcie mleka pałeczką nasączoną
detergentem (płynem do zmywania)
powoduje osłabienie oddziaływań pomiędzy
cząsteczkami tłuszczu,do których
przyłączają się cząsteczki detergentu.

Efektu migracji obserwujemy dzięki
barwnikom dodanym do mleka.

Potrzebujemy:
-mleko 
-płyn do naczyń 
-pipeta 
-wacik
-barwniki spożywcze 
-okulary ochronne
1.Zakładamy okulary ochronne.
2.Wlewamy mleko do talerzyka.
3.Wybieramy kolory barwników.
4.Rozrabiamy barwnik z wodą.
5.Pipetą nakładamy barwnik na mleko.

. .. .



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 11 10/2014 | Strona 18 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTRÓJWIEŚCI

    
    DOOKOŁA ŚWIATA...

Najpiękniejsze miasta
Bułgarii:
Słoneczny Brzeg - miejscowość  dla osób którym nie
przeszkadza hałas samochodów, imprez i głośnych
turystów. 

Święty Vlas - miejscowość bardzo cicha  dla osób,
które nie lubią hałasu, chcą porządnie wypocząć to 
miasto jest idealne.

Nessebar - stare, zabytkowe miasto położone na
wybrzeżu Morza Czarnego w prowincji Burgas. 
Często nazywane jest perłą Morza Czarnego lub
Dubrownikiem Bułgarii. Ze względu na swoją
wyjątkową wartość historyczną, miasto zostało w 1983
roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO.

Bułgaria jest to kraj o bardzo dużym kontraście
między biedą a bogactwem. W tym kraju są auta
których najbogatsi ludzie w Polsce nie mają.
 

.

Atrakcje w Bułgarii:
Warna - kamienny las
Słoneczny Brzeg -action aquapark
Nessebar - Starówka
Nessebar - Aquapark Paradaise
Burgas - Historyczne muzeum

Moja wycieczka zaczęła się 17 Sierpnia.  Pierwsze
dwa dni spędziliśmy w podróży. Trzeciego dnia rano
poszliśmy nad Morze Czarne. W tym okresie jest
bardzo ciepłe. Przy hotelu znajdował się basen, więc
resztę popołudnia spędziliśmy  właśnie tam. Następny
dzień był pełen wrażeń. Pojechaliśmy całą grupą do
aquaparku  w Nessabarze. To miejsce zaskoczyło nas
swoją wielkością i mnogością wodnych atrakcji. Dzięki
tej podróży, przezwyciężyłam swój lęk wysokości.
Była tam bardzo wysoka i stroma zjeżdżalnia, z której
żeby zjechać, trzeba było mieć dużo odwagi.  
Następny dzień również obfitował w wiele wrażeń.
Rano poszliśmy na śniadanie, a popołudniu
wyruszyliśmy w góry. Wieczór spędziliśmy na
Bułgarskiej uczcie. Były pokazy tańce narodowe raz
śpiewy.Kolejnego dnia poszliśmy do amfiteatru gdzie
występowali dorośli a także dzieci i młodzież. 
Punktem programu był mały chłopiec. Jego głos był
piękny jak u zawodowego śpiewaka. Oniemieliśmy z
wrażenia. Mój tata zrobił mu zdjęcie które widzimy
obok.  Cały pobyt w Bułgarii oceniam na  dziesięć.
Ludzie w tym kraju są bardzo mili i gościnni.  Mam
nadzieję że wrócę  tu ponownie.

.

Robert Nowakowski

Agata Nowakowska



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 11 10/2014 | Strona 19 

WWW.JUNIORMEDIA.PL TRÓJWIEŚCI

NATALIA PISZE...

Droga donikąd
Rodzice zaproponowali swojej dwunastoletniej córce
Kordelii spędzenie wakacji u dziadków, którzy
mieszkają na Mazurach, w starym, drewnianym
domku w pobliżu lasu i niewielkiego jeziora. Była to
lepsza opcja niż pozostawanie w mieście, więc się
zgodziła. Tam też spotkała ją niezwykła przygoda.
  Początkowo podobało się jej. Mogła spać do południa,
bawić się w ogródku i na polu, czytać mnóstwo
książek, które nie były lekturami. Dopiero później
zaczęła  odczuwać nudę. Od zawsze kiepsko ją
znosiła, więc postanowiła pójść do lasu.
  O tej porze roku wyglądał urzekająco. Słońce
delikatnie prześwitywało przez rozłożyste korony
drzew. Rosło też wiele bujnych krzewów, znacznie
utrudniających spacer i duże kępy mchu. Lekki wiatr
przynosił zapach deszczu i kwitnących kwiatów.
Kordelia szła coraz dalej i głębiej, powoli gubiąc drogę.
Nagle pojawiła się przed nią dziewczynka, może
trochę starsza od niej. Obok niej szedł czarny jak
atrament kot. W pierwszej chwili Del bardzo się
przestraszyła, lecz dziewczynka uspokajającym
gestem pokazała, aby za nią poszła. Kordelia uznała,
że raźniej będzie w towarzystwie. Nie chcąc się
zgubić, poszła niepewnie za nieznajomą. Tajemnicza
postać co jakiś czas przystawała zachęcając ją
gestami, by przyśpieszyła kroku. Jej kot przybiegał w
podskokach do Del i obserwował ją czujnym
spojrzeniem zielonych oczu. Po dłuższej chwili wyszli
z lasu na bagnistą łąkę. Kordelia bardzo się ucieszyła,
że wydostała się z tego przerażającego miejsca,
jednakże dalej nie wiedziała jak wrócić do domu.
Chciała podziękować niesamowitej dziewczynce za
przeprowadzenie ją przez las i poprosić ją o
wskazanie drogi powrotnej, lecz omiatając wzrokiem
okolicę nie znalazła jej. Bardzo zdziwiona uznała, że
nie ma sensu wołać tajemniczej postaci, jeśli nie wie
nawet jak ma na imię. Nagle coś otarło się o jej nogi.
Przestraszona wrzasnęła piskliwie. Okazało się, że to
czarny kot. Zauważyła, że wpadła w bardziej bagnistą
część łąki.

Z wielkim trudem wydostała swoje nogi i jak najprędzej
pobiegła za zwierzęciem. Zaprowadziło ją do głównej
drogi. Wdzięczna Del  odwróciła się, pragnąc zabrać
kota do domu, zapewnić mu dach nad głową i jedzenie.
Zwierzę zniknęło podobnie jak jego właścicielka.
Kordelia wzruszyła ramionami i zastanawiając się nad
tym, co ją spotkało wróciła do domu, ponieważ zapadał
zmierzch. Dotarła do domu o zachodzie słońca.
Postanowiła powiedzieć dziadkom o swojej
przygodzie. Jej babcia opowiedziała o dziewczynce,
która wiele lat temu zaginęła na bagnach. Del
przeszedł zimny dreszcz. Mocno rozmyślając położyła
się spać. Zastanawiała się czy dziewczynka, którą
spotkała, istniała naprawdę, czy też była wytworem jej
wyobraźni. Ciężko było jej zasnąć po wydarzeniach
minionego dnia. Otworzyła okno i zobaczyła czarnego
kota, wylegującego się w ostatnich promieniach
zachodzącego słońca. Był łudząco podobny do tego,
który ją odprowadził do domu. 
Może był to ten sam?...

Szkoła
Kartkówki, klasówki...
To jest właśnie szkoła.
Kto wepchnie wiedzę do główki,
Ukończyć ją zdoła.
Nasza szkoła.

Miejsce,które czegoś nas nauczy.
Do wiedzy szukać trzeba kluczy,
Bo one są daleko, lecz blisko zarazem.
Może za podręcznika obrazem?
Nasza szkoła

Tam słuchasz tematów:
O budowie kwiatów,
O Warszawy obronie,
I o poczcie królów w koronie
Nasza szkoła

Trudno się do tego przyznać,
Lecz komuś muszę to wyznać.
Mimo że szkoła to często coś strasznego.
To bardzo ją lubię, drogi kolego.
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      HISTORIA

26 kwietnia 1986 roku na Ukrainie doszło do wybuchu
czwartego reaktora w Czarnobylu, rozpoczynając tym
samym największą katastrofę atomową w dziejach.
Przyczyną tej eksplozji był eksperyment zrobiony
przez tamtejszych pracowników. Dwadzieścia sekund
od uruchomienia procedury awaryjnej doszło do
eksplozji pary wodnej która wysadziła w powietrze
ważącą ponad tysiąc ton osłonę anty radiacyjną. Po
niej nastąpiła druga eksplozja która zniszczyła
większą część elektrowni i rozpoczęła pożar grafitu
który z kolei uwolnił do atmosfery radioaktywny pył. Na
nagi już w tedy reaktor zrzucono materiały osłonowe
mające zmniejszyć ilość promieniowania do momentu
aż pracujący robotnicy nie skończą tzw. sarkofagu
mającego na celu nie przedostawać promieniowania do
atmosfery. Jednak w tedy w reaktorze mieszanina z
topionego granitu i resztki paliwa atomowego połączyły
się w substancje podobną do lawy która przepalała się
do zbiornika z wodą gdyby te substancje miały ze
sobą styczność doszło by do trzeciego wybuchu.

W tym przypadku trzeba było wypompować wodę,
jednak było to nie możliwe z zewnątrz.Trzeba było
otworzyć zawory w środku. Tego zadania podjęła się
trójka śmiałków znając poziom jego ryzyka. Alexi
Anarenkow, Veri Bespalov i Borys Baranov wskoczyli
do radioaktywnej wody po omacku znaleźli trzy zawory
i zamknęli je. Wszyscy zmarli na skutek choroby po
promiennej. Zgodnie z przewidywaniami resztki
reaktora przetopiły się przez podłogę i wleciały do
suchego już zbiornika gdzie zostają do dziś. Akcja
Likwidacji skutków wybuchu była jedną z najbardziej
kosztownych i wymagających przedsięwzięć
ludzkości. W akcji brało udział sześćset tysięcy
likwidatorów. Dzień po katastrofie w ciągu dwóch
godzin całe pięćdziesięciotysięczne miasto Prypeć
zostało wysiedlone.

Szukając informacji na temat Czarnobyla nie da się nie
ominąć zdjęć czy raportów o zwierzętach bądź
ludziach z ośmioma nogami czy dwoma głowami.
Wiadomo jednak że ponad dziesięciokrotnie skoczyła
liczba zachorowań na raka tarczycy. W tym roku
opublikowano wynik badań w których okazuje się że:
drzewa nie rozkładają się prawidłowo, ściółka jest o
wiele za duża a rośliny rosną nienaturalnie wolno. W
okół Czarnobyla jest bardzo mało owadów i
pajęczaków a w samym środku elektrowni rośnie
grzyb który zamiast promieniowaniem słonecznym
żywi się promieniowaniem atomowym, odkryto
również nie znaną wcześniej dla nauki substancje
nazwaną Czarnobylitem. Chociaż same miasto
Prypeć i okolice nie wykazują dużego
napromieniowania w niektórych miejscach nawet  nie
większego niż w Warszawie, to są tak zwane "gorące"
miejsca, miedzy innymi podziemia szpitala czy
chwytak którym wydobywano napromieniowany grafit.
Wycieczkę tam można zarezerwować za czterysta
euro.

                                        Wojtek Kryś
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     PÓŁKA Z GRAMI
                

           True Skate 
       JetPack JoyRide

Jetpack Joyride to gra, która swój debiut zaliczyła na
systemie iOS. 
Niedługo później pojawiła się również dla systemów
android bijąc rekordy popularności. Do działania
wymaga minimum Androida 2.2. 
Gra ma charakter zręcznościowy i wymaga od gracza
wyczucia. Gra zaczyna się od kradzieży rakietowego
plecaka, za pomocą którego podróżujemy przez
kolejne poziomy. Sterowanie postacią jest bardzo
proste - dotykając ekran w dowolnym miejscu
sprawiamy, że bohater unosi się do góry, zaś po
zabraniu palca opada. W ten sposób należy pokonać
jak największy dystans i zebrać jak najwięcej
pieniędzy podczas lotu. Unikać należy linii wysokiego
napięcia, laserów, rakiet i całego mnóstwa innych
zagrożeń. 
Oprócz zagrożeń na naszej drodze spotkamy również
czasowe ułatwienia takie jak kombinezon grawitacyjny
pozwalający na chodzenie po suficie, latający motocykl
czy też chińskiego smoka. Przebrań jak i pojazdów
jest mnóstwo.

Najbardziej autentyczna gra o deskorolce
kiedykolwiek.
Gra True Skate jest na telefon komórkowy.
Cechy:
- Możliwość zakupu zwolnionego tempa (10 sekund)
za 500 tc (tc - True Credit - nazwa coinsów z gry)
- Na początku odradzamy się jako deska
- Aby zacząć rozgrywkę musimy zrobić misję:
5 ollie, 5 pop-showe it, 5 kickflip
- Realistyczna fizyka
- Banalnie łatwe sterowanie.
- Wspaniała i płynna grafika
- Dostepne na IOS oraz Android 2.3 lub nowszy
- Piękny skatepark, na którym są półki, schody,
poręcze, half pipe i rury do grindów. (Dodatkowe skate
parki są dostępne tylko przez zakupy w aplikacji)
- tryb w zwolnionym tempie.
- Wyzwania użytkownika
- Powtórka z innej kamery
- Wyniki z całego świata.
Dostępne tylko przez zakupy w aplikacji:
- Dodatkowe skateparki i lokalizacje
- Nielimitowana możliwość zmiany wyglądu deski
- Nielimitowana możliwość zwolnionego tempa
- Odblokowywuje wszystkie misje
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WIEŚCI ZE ŚWIETLICY
           SZKOLNEJ

CHRZEST ŚWIETLICOWY
PASOWANIE NA „ŚWIETLICZAKA”

26.09.2014 r. klasy I a, I b, I c, I e i 29.09.14 r.
uczniowie klasy Id przeszli sprawdzian gotowości
świetlicowej.
Najmłodsi wykonali powierzone im zadania :

zadanie na wytrzymałość
dzieci w skarpetkach wchodziły na gazetę z
rozłożonymi kasztanami.

próba śmiechu
przyszłe „Świetliczaki” rozśmieszały pozostałych
uczestników imprezy poprzez wykonanie wesołej
miny.

próba precyzyjności
na nitce uwiązany był ołówek – dzieci dokładnie trafiały
w oko pirata.

próba sprawności
wyścig na skaczących piłkach

próba wygimnastykowanego języka
dzieci wypowiadały bezbłędnie trudne wyrazy
przygotowane wcześniej przez starszych kolegów np.
„bąboliniec”, „Szczebrzeszyn”.
Wszyscy śpiewali i bawili się bardzo wesoło. Przebieg
realizacji sprawności świetlicowych oceniali uczniowie
klas drugich i trzecich okrzykami i brawami.

Dzieci przyjęte do zespołu świetlicowego 
złożyły przysięgę:

„Przyrzekamy być: wesołymi, koleżeńskimi,
pomocnymi w potrzebie. Nigdy nie zapomnimy
powiedzieć: dzień dobry, dziękuję, przepraszam.
Będziemy sumiennie wykonywać zadania domowe.
Obiecujemy bawić się, sprzątać, troszczyć o
świetlicę i oczywiście kochać swoje panie”.

Wychowawcy pierwszaków w obecności kierownika
świetlicy pasowali uczniów przez dotknięcie
symboliczną różdżką mówiąc:
” W imieniu dzieci świetlicowej gromady Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w
Sochaczewie przyjmuję Cię do nas i pasuję na
świetlicowego kolegę / koleżankę/”.
                       Kierownik i wychowawcy świetlicy

.

.

..

.

.
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BIEGI PRZEŁAJOWE W
KAMIONIE 
Jak co roku nasza szkoła i inne szkoły z całej Polski
biorą udział w Indywidualnych Biegach Przełajowych
w Kamionie koło Wyszogrodu w gminie Młodzieszyn.
Uczniowie ze szkół  podstawowych, klasy 4-6
rywalizują w swoich kategoriach wiekowych.  Tak
samo młodzież gimnazjalna bierze co roku udział w
tych morderczych biegach na określonych
dystansach.
W dniu drugiego października na stadionie Mosir
przy ulicy Warszawskiej odbyły się Międzyszkolne
eliminacje do biegów przełajowych w Kamionie.
Z wszystkich klas 4-6 wybrano najlepszych biegaczy,
którzy reprezentowali naszą szkołę w tych
eliminacjach na stadionie Mosir.
Z wszystkich klas były osoby które przedostały
się do Kamionu.
Najlepszym z biegaczy był Piotr Paciorkowski z klasy
4 a SP3. Wyprzedził on wszystkich
w połowie biegu i prowadził przez resztę trasy aż do
mety.
Zaś drugim w tej samej kategorii wiekowej
był też nasz reprezentant z tej samej
klasy co Piotrek, Maksymilian Awtuch, który wbiegł
zaraz za Piotrem. Z klas 6 na trzecim miejscu
uplasowała się reprezentantka  Angelika Koźlicka
która od samego początku biegła tak, żeby nie stracić
swej pozycji. Start w tej imprezie wymaga od
zawodników wiele sił, samozaparcia idyscypliny.
Dziewiątego października w Kamionie odbyły się
kolejny etap zawodów- Powiatowe biegi przełajowe.
Z klas 4-6 przeszło tylko pięć osób:

1. Klusek Kamila 6a
2. Markiewicz Dominika 4a
3. Paciorkowski Piotr 4a
4. Sobolik Wiktor 4a
5. Awtuch Maks 4a

Wszystkie te osoby z godnie reprezentowały Szkołę
Podstawową nr 3 w ostatnim etapie zawodów, który
odbył się 17 października. Poziom turnieju był bardzo
wysoki. Mimo, iż nasi przedstawiciele nie stanęli na
podium, jesteśmy z nich bardzo dumni.  Dziękujemy.

BIEG PAPIESKI
Ta szlachetna impreza wpisała się już w życie lokalnej
społeczności. Organizatorzy tj. Stowarzyszenie Na
Rzecz Sportu i Rekreacji  "Razem i Sprawnie",
Burmistrz Piotr Osiecki oraz Szkoła Podstawowa nr 3,
za cel stawiają sobie propagowanie masowego
biegania oraz upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II. 
W tym roku bieg odbył się 19 października, rozpoczął
się pod pomnikiem Jana Pawła II w Chodakowie, a
zakończył pod drugim monumentem wielkiego
papieża, przy parafii św. Wawrzyńca. Uczestnicy
musieli przebiec 4700 m. Wszyscy startujący w
maratonie są zwycięzcami.

Redakcja:
Marzena Stasiak, Katarzyna Figut- redaktor naczelny
Dziennikarze:
Weronika Maciejewska, Maciek Gosik, Jakub Dziuba,
Marysia Biernacka, Oliwia Białas, Milena Hajduk,
Paulina Babulewicz, Oskar Grzymkowski, Miłosz
Łyczywek, Kaja Skrońska, Amelia Durzyńska, Marta
Kitlińska, Amelia Skrzypczyńska, Milena Biszczanik,
Dominika Nowicka, Natalia Jasińska, Angelika
Koźlicka, Natalia Stępień, Maciek Ostrzyżek, Karolina
Dudek, Weronika Karwaszewska, Agata
Nowakowska.
Nauczyciele:
Krystyna Stańkowska, Zofia Szycełko, Ula Karazja,
Beata Dałkiewicz, Ewa Dąbrowska, Ewa Kubik,
Justyna Wrzesińska, Ania Kotowicz.
Adres: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego 
ul. Hanki Sawickiej 5
96-500 Sochaczew.


