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Krótka historia Bożego Narodzenia 

      Boże Narodzenie to w tradycji chrześcijańskiej święto 

upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to 

liturgiczne święto stałe, przypadające 25 grudnia 

(w niektórych Kościołach, głównie prawosławnych - 7 

stycznia). Poprzedzone jest okresem czterotygodniowego 

oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego 

Adwentem. W niektórych kościołach chrześcijańskich święta 

Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego 

rocznicę narodzin Jezusa - Wigilii (wieczór 24 grudnia), 

zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką.  

W dniu tym tradycją jest post jakościowy (w pewnych 

regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym 

dnia jest uroczysta kolacja), do której tradycja nakazywała 

zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na 

pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do 

stajenki).Świętowanie Wigilii, ani tradycyjny post w tym dniu 

nie są wspólne wszystkim chrześcijanom, np. protestanci 

 i prawosławni nie zachowali specjalnych przepisów odnośnie 

jedzenia lub niejedzenia mięsa. Warto mimo to odnotować, 

że w Polsce również i mniejszości wyznaniowe przestrzegają 

wigilijnego postu ze względu na specyficzną tradycję 

naszego kraju. Obowiązek postu zniesiono  w Kościele 

katolickim w roku 1983  w Polsce episkopat podtrzymywał 

post wigilijny specjalnym dokumentem aż do roku 2003 - 

obecnie post w Wigilię jest jedynie zalecany.  

                                   Przygotowała Olga Daczko 
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Wywiad z Julią Szewczyk uczennicą klasy V A 

Julia Szewczyk małymi krokami realizuje swój plan. Coraz 

częściej i coraz śmielej rywalizuje z innymi zawodniczkami 

zarówno na stadionie w  biegach przełajowych czy na hali. 

Właśnie na hali okazała się najszybszą dziewczyną ze szkół 

podstawowych na dystansie 200m podczas rozgrywanych 5 

grudnia Halowych Mistrzostw LZS woj. łódzkiego. Julka 

uzyskała znakomity wynik 31,12 deklasując również rok starsze 

rywalki. Zdjęcie i tekst  z www.e-sochaczew.pl 

 Kto zachęcił cię do biegania? 

Mama wraz z trenerem UKS Filipides Andrzejem 

Andryszczykiem uznali, że mam wielki talent do 

biegania. 

 Jak długo już trenujesz w klubie? 

To będzie gdzieś 2,5roku. 

 Czy podoba ci się w klubie? 

Trener jest bardzo miły, mam tam także dużo przyjaciół, z którymi mogę się wymieniać swoimi 

doświadczeniami w tej dziedzinie sportu.   

 Gdzie odniosłaś swoje pierwsze poważne  zwycięstwo? 

Podczas zawodów w Teresinie zdobyłam  2 miejsce, ale  oczywiście  wcześniej  brałam udział  w innych 

zawodach, które także uważam za swój sukces.  

 Jak wygląda Twój trening? 

Trudno jest tak codziennie chodzić na treningi, najpierw oczywiście rozgrzewka, a potem ćwiczenia 

kształcące moją sprawność fizyczną najczęściej jest to 10 okrążeń boiska. 

 Ile zdobyłaś medali i statuetek? 

Razem to będzie około 50 

 Co poradziłabyś osobom, które chcą iść w twoje ślady? 

Po pierwsze muszą pamiętać, że aby zostać sportowcem i odnosić sukcesy trzeba bardzo ciężko 

pracować. Ja trenowałam prawie 3 lata zanim odniosłam jakikolwiek sukces. Jednak to uczucie kiedy 

w końcu się udaje, a moja praca zostaje doceniona, to jest największa radość i wtedy wszystkie trudne 

chwile idą w zapomnienie.  

 Dziękuję,  że poświeciłaś nam swój cenny czas. 

To był dla mnie zaszczyt opowiedzieć wam o moich sukcesach sportowych w biegach.  

 Rozmawiała: Julia Brodowska 

Rekonstrukcja walk rycerskich 

 
      Ostatnio w naszej szkole odbył się pokaz walk rycerskich. Zarówno uczniowie klas I-III jak i IV-VI 
mieli możliwość obejrzenia go. Pokaz zaprezentowało nam dwóch aktorów, spośród których jeden 
był  w zbroi rycerza krzyżackiego, a drugi w zwykłej zbroi ze skóry. Przekazywali oni nam informacje 
o życiu i kulturze średniowiecznej, pokazywali różnego rodzaju bronie, miecze i maski.  
     Opowiadali o karach, jakie mogły spotkać nieuczciwego człowieka w czasach średniowiecza. 
Następnie spośród widowni wybierali ochotników i przeprowadzili konkurs. Aby go wygrać trzeba 
było jedną ręką podnieść ważący dziesięć kilogramów miecz. Zwyciężyła  Patrycja Kazanecka 
uczennica  klasy6c. Wszystkim dzieciom podobały się atrakcje i konkursy. Dzięki tej prezentacji 
mogliśmy się przekonać, jak ciężko było żyć w średniowieczu. Po pokazie zaproponowano nam 
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dokładne obejrzenie broni, którymi posługiwali się średniowieczni rycerze. 
    To krótkie spotkanie z kulturą i życiem w X-XI w. wszystkim się podobało. Wszyscy między sobą 
długo dzielili się swoimi wrażeniami. 

Wycieczka klas V 

 
Dnia 23 października br. odbyła  się wycieczka do teatru „Rampa”, na przedstawienie pod tytułem 

„Tajemniczy ogród”. Wybór nauczycieli nie był przypadkowy, ponieważ spektakl reżyserowany jest na 
podstawie książki  Francesa Hodgsona Burnetta , która jest jedną z pozycji omawianych właśnie w klasie 
piątej. 

Wszyscy uczestnicy  w wycieczce mieli się stawić o godzinie  900 na placu przed szkołą. Czekały tam 
na nas autokary, które miały nas zawieźć wprost pod teatr. Podczas podróży czas umilała nam Pani Monika 
Kucińska, która bardzo ciekawie opowiadała nam o zabytkach Warszawy mijanych po drodze. Oczywiście 
największą atrakcją był przejazd nad Wisłą (z nosami wlepionymi w szybę próbowaliśmy odgadnąć jak 
szeroka może być największa rzeka w Polsce). Należy również wspomnieć, że jak przystało na wyjazd do 
teatru, wszyscy ubrali się bardzo odświętnie i nasza szkoła prezentowała się w teatrze wprost wspaniale. 

Przedstawienie rozpoczęło się o godzinie 11 i trwało 2 godziny i 15 minut. Na scenie pojawiło się 
wiele znanych aktorów jak Mieczysław Morański, Agnieszka Failhauer, Kamila Boruta-Hycnar oraz Robert 
Kowalski. Dla osób, które nie czytały jeszcze powieści „Tajemniczy ogród” zachętą niech będzie krótki opis 

jaki można znaleźć na stronie internetowej teatru: 
 „Do smutnego, skrywającego wiele 

tajemnic, angielskiego domu, w którym 
mieszka posępny Archibald Crawen - angielski 
arystokrata, przybywa Mary Lenox, bratanica 
tragicznie zmarłej żony Crevena. Przybywa, 

aby odmienić życie mieszkańców 
Misselthwaite. Jej tęsknota za miłością i 

przyjaźnią, jak również wiara w ich wielką 
moc, pozwoli otworzyć zamknięte drzwi 
ludzkich serc oraz drzwi "Tajemniczego 

Ogrodu". 
Przedstawienie bardzo  nam się podobało, jednak  w jego odbiorze przeszkadzali i nam uczniowie 

innych szkół, którzy zachowywali się gorzej niż małe przedszkolaki i nie potrafili zrozumieć powagi jaką 
należy zachować w teatrze. 
 Droga powrotna upłynęła nam na ogólnej dyskusji na temat przedstawienia. Wszyscy relacjonowali 
swoje odczucia po spektaklu: co  się najbardziej podobało, kto najlepiej odegrał swoją rolę. Dziewczynki 
natomiast marzyły,  by kiedyś też być aktorką i móc zakładać tak piękne suknie jak Mary.  
 Byliśmy zadowoleni z wycieczki, nie tylko z powodu tego że było to przedstawienie oparte na lekturze, 
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którą mamy omawialiśmy, również z faktu, że mieliśmy jeden dzień wolny od zajęć szkolnych.  
 Korzystając z możliwości, chciałabym serdecznie podziękować nauczycielkom za trud jaki włożyły w 
przygotowanie wycieczki oraz za czujność i opiekę nad nami. 

Julia Brodowska 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI I PLASTYCZNY 

    Rok 2013 jest rokiem 

Juliana Tuwima. Z tej okazji 

odbywa się wiele konkursów 

związanych z Julianem 

Tuwimem. W naszej szkole 

odbyły się konkursy: 

recytatorskie i plastyczne. 

Konkurs recytatorski odbył się 

7 listopada. W kategorii klas 0-

III pierwsze miejsce zdobyła 

Urszula Żochowska z klasy 

III a. Drugie miejsce zajęła 

Natalia Donat z klasy III d. 

W kategorii klas IV-VI nagrodę otrzymał Krystian Zając z klasy V a, zaś wyróżnienie Zofia 

Ziółkowska z klasy VI a.  

    W konkursie  plastycznym  wyróżnienie otrzymał  Konrad Wojciechowski z klasy IVa. Laureatom 

gratulujemy.                                                                                                             Krystian Zając 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 

      28.11.2013 w naszej szkole odbyła 
się dyskoteka Andrzejkowa. W ciągu 
dyskoteki niektórzy uczniowie mogli 

popisać się umiejętnościami śpiewania karaoke.  Pierwsze miejsce 
zajęły Ola Sobota i Patrycja Kazanecka. Drugie miejsce zajęła Gabriela 
Knapik. Dziewczyny zaśpiewały współczesne piosenki polskich 
i zagranicznych wykonawców. Wykazały się świetną znajomością 
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tekstu i umiejętnościami śpiewania. Wszyscy się świetnie bawili. Odbył się również konkurs Andrzejkowy. 
Wygrali Zuzanna Paluchowska oraz Mikołaj Bakalarski. Nasze wrażenia po dyskotece były wspaniałe. 
Myślę,, że wszyscy dobrze się bawili, szczególnie przy rozbrzmiewającej , wyjątkowej  bardzo skocznej 
muzyce.. 

                Krystian Zając 
 

Z NASZYCH ZESZYTÓW 

„Podróż kosmiczna!” 
      Pewnego dnia klasa VIc wybrała się na wycieczkę między planetami Ziemią i Androsem, a także dookoła nich.                                                                                       
Z początku dzieci były bardzo zainteresowane wycieczką, lecz kiedy zajęły miejsca w statku kosmicznym zaczęły się trochę 
nudzić, a kiedy ogłoszono, że  statek wyruszy z trzydziestominutowym opóźnieniem powietrze natychmiast wypełniło się 
świszczącymi kulkami papieru, torebkami, a nawet plecakami. W końcu jednak weszła nauczycielka i uspokoiła wszystkich. Po 
chwili pilot oznajmił, iż można już ruszać i polecił wszystkim zapiąć pasy. 
Wychowawczyni przeczytała listę obecności(wszyscy byli obecni), więc dała pilotowi 
znać, że możemy startować. Młodym kosmicznym turystom zaparło dech w piersiach 
gdy z ogromną prędkością  wznosili się w powietrze, a kiedy unosili się już poza 
atmosferą mogli odpiąć pasy i latać po kabinie. Kilku chłopców zawzięcie ganiało się, 
odbijając się od ścian, za co zresztą mocno skarciła ich nauczycielka. Przy Księżycu 
uczniowie założyli kombinezony i wyszli na spacer z notatnikami w celu zanotowania 
informacji do sprawozdania. Gdy dotarli na orbitę Androsu, byli zachwyceni. Planeta 
była cała zielona. Pilot wyjaśnił, że planeta z bliska wygląda jak las tropikalny i ostrzegł, 
aby po wylądowaniu nie oddalać się daleko, powiedział również, że będą mieli okazję 
zobaczyć tutejsze plemię Anizonów. Uczniowie podekscytowani od razu opuścili statek i 
wybrali się na spacer. Nauczycielka oznajmiła, że mają trzy godziny dla siebie. Kacper, 
Tomek i Michał udali się do jaskini, która była w pobliżu i lśniła diamentami. Zaraz 
jednak rozległ się wrzask i przeraźliwy ryk, a po chwili chłopcy wybiegli stamtąd jak 
oparzeni. Ich miny też nie były zbyt wesołe. Za nimi wyjrzało małe, słodkie zwierzątko, 
niebieskie, z dużymi oczkami, którego natychmiast otoczyły dziewczynki. Nagle tuż nad 
ich głowami rozległ się szum. Zdziwieni obrócili się i ujrzeli pierwszych tubylców. W 
niczym nie przypominali oni tych zielonych z dużymi głowami i mackami jak to 
przedstawiano ich w komiksach. Wyglądali prawie tak samo jak ludzie, tylko, że mieli czarne oczy i niebieski odcień skóry i ku 
zdziwieniu klasy mówili po angielsku (choć z wyraźnie obcym akcentem). Przemieszczali się na dziwnych pojazdach unoszących 
się w powietrzu. Mieli zademonstrować swoją broń i opowiedzieć coś o swoim plemieniu. Na koniec każdy mógł im zrobić 
zdjęcie.  
         Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci usadowili się na swoich miejscach i wyruszyli z powrotem na Ziemię. Nie zapomnę tych 
chwil i widoków chyba do końca życia.   

Aleksandra Radziejewska 6c 

WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK 

     W środę 4.12.13 (w dniu Barbórki-
święta górników) Klasa IV B i IV A 
pojechały na wycieczkę do kopalni 
Tomaszowie Mazowieckiego i do fabryki 
bombek w Piotrkowie Trybunalskim. 
Pogoda nam dopisywała jak na tę porę 
roku.. W Tomaszowie udaliśmy się do 
kopalni piasku kwarcowego, z którego 
wyrabia się szkło, a następnie do 
rezerwatu „Niebieskie Źródła”. Potem 
nadszedł czas na główną atrakcję- 
fabrykę bombek. Zobaczyliśmy jak 
pracownicy wydmuchiwali bombki, 
potem byliśmy w pomieszczeniu gdzie 
były one srebrzone. Podziwialiśmy jak 
panie zdobna bombki do sprzedaży. My 
też ozdabialiśmy swoje bombki. Pani 
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dekoratorka pokazała nam jak się je ozdabia, a następnie zabraliśmy się do pracy. Wszystkie bombki były 
piękne, choć zdobienie ich nie było łatwe. Dostaliśmy je na pamiątkę. Mogliśmy także dokonać zakupów 
bombek wykonanych przez profesjonalistów. 
Szczególnie uciążliwy,  był w fabryce zapach farb. Nie wszyscy wytrzymywali w tych uciążliwych 
warunkach. 
Polecamy przed świętami taki wyjazd wszystkim klasom. Było bardzo ciekawie 

Bartek Białkowski i Zuzia Śmigielska 4b 
 

PASJA, CZYLI SPOSÓB NA NUDĘ 

SAMOLOTY, czyli sposób na nudę. 

   Od kilku lat interesuję się samolotami. Żeby 

zostać pilotem trzeba znać wiele różnorodnych 

przyrządów, a każdy służy do czegoś innego. 

Trzeba świetnie znać matematykę i biegle język 

angielski. Nie jest to łatwe. Aby latać 

samolotem, musimy przejść pięcioletni kurs 

pilotażu różnych samolotów. 

Następnie pilot przechodzi testy w 

symulatorze, gdzie sprawdza się jego 

zachowanie podczas sytuacji awaryjnej. Potem 

pilot otrzymuje stypendium i może latać, ale 

jako drugi pilot. Awans na kapitana można 

uzyskać po kilku latach pracy.  

     Lotnictwem interesuję się już kilka lat. Znam 

wiele typów samolotów oraz ich powierzchnie 

sterowe, przyrządy pokładowe, itp. 

Staram się rozwijać wiedzę o tych maszynach. 

Ciągle się uczę i poznaję najnowsze 

rozwiązania techniczne, nowe typy samolotów. 

Zamierzam po ukończeniu liceum wstąpić na 

Politechnikę Rzeszowską. Tam będę studiował. 

Po studiach postanowiłem wyjechać do 

Wielkiej Brytanii. Moim marzeniem jest 

podjęcie pracy w liniach lotniczych British 

Airways. Uwielbiam animować różne 

katastrofy i wymyślać własne scenariusze. 

Dzięki oglądaniu programów z cyklu 

"Katastrofy w przestworzach", wiem o nich 

naprawdę wiele. Lubię też projektować własne 

samoloty. Fascynuje mnie modelarstwo. 

   Lotnictwo to moja pasja. W przyszłości chcę 

zostać kapitanem wielkiego samolotu Boeing 

747.  

 

Taki samolot chcę pilotować 

    Opowiadał Radosław Goluch 4b 

 

TEATR, czyli sposób na nudę 

Jest dużo sposobów, żeby się nie nudzić. Oczywiście,  

najprostszym sposobem jest czytanie ciekawych książek. 

Lektura pobudza naszą wyobraźnię i przenosi nas w 

niezwykły świat bajek, baśni lub powieści przygodowych 
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czy też fantastycznych. Bardzo lubię czytać różne opowiadania, 

powieści, wiersze, a  jeszcze bardziej lubię dzielić się z innymi 

przygodami ulubionych bohaterów, dlatego chętnie występuję na 

scenie. Po prostu - uwielbiam teatr!  

Od kilku lat uczestniczę w różnych zajęciach teatralnych, 

zarówno w szkole, jak i poza szkołą. Brałam udział w kilku 

spektaklach, których scenariusze oparte są na znanych 

wszystkim utworach, np. „Pchła Szachrajka”, „Lokomotywa” czy 

„Ptasie Radio” lub zupełnie nowych, jak „Bajka o bardzo 

smutnym Osiołku”. Praca w grupie teatralnej jest bardzo ciekawa 

i twórcza. Wspólnie wybieramy najlepsze pomysły na realizację 

przedstawienia i świetnie przy tym się bawimy. Jeszcze weselej 

jest przy wymyślaniu dekoracji i rekwizytów. 

Odtwarzając rolę staję się kimś innym, czuję się wyjątkowa. Uwielbiam się przebierać, 
charakteryzować na jakiegoś bohatera, zmieniać swój pokój w teatr, dlatego także w domu, często 
wspólnie z braćmi, wystawiam dla rodziców różne krótkie przedstawienia, bo przecież każdy aktor 
potrzebuje widowni. 

Jednak zanim wystąpię na scenie, muszę opanować tekst na pamięć. Następnie zaczynają się próby 
grupy, na których ćwiczymy i doskonalimy grę aktorską. Mamy ćwiczenia z mimiki, gestów i 
poruszania się na scenie. Każdy z nas musi dokładnie zapamiętać swoje miejsce na scenie. Wbrew 
pozorom, nie zawsze  nam wszystko wychodzi, często wielokrotnie musimy powtarzać sceny, lecz 
późniejsze oklaski, uśmiech i miłe słowa od widowni wynagradzają nam te trudniejsze chwile. 

Kto wie, czy obecna moja „zabawa” w teatr nie zamieni się w przyszłości w PRAWDZIWY TEATR? 
Może zostanę aktorką? Wiem, że jest to bardzo ciężka praca, ale warto robić w życiu to, co sprawia 
nam satysfakcję, co nas pasjonuje. Trzeba próbować… 

Zuzanna Śmigielska 4b 

HUMOR NUMERU! 

 
 

 Jasio mówi do mamy:  
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.  
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z 
matematyki.  
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 
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 Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych".  

Wybrali:  Krystian Zając 5a i Gabriel Hemka 5c 
 

KĄCIK KULINARNY 

Przepis na pierniki 
Składniki: 

1/8 szklanki wody 

1 szklanka cukru 

1 margaryna 

30 dag cukru 

1 przyprawa do pierników 

20 dag miodu /2-3 czubate łyżki/ 

15 g  sody 

1,25 kg mąki 

2 całe jajka 

 

Sposób wykonania: 

Ugotować , ciągle mieszając, karmel z 1/8 szklanki 

wody i 1 szklanki cukru. 

Margarynę rozpuścić i lekko ostudzić. 

Do ciepłego karmelu dodać: 

30 dag cukru 

1 przyprawa do pierników 

15 dag miodu /2 czubate łyżki/ 

15 g  sody 

rozpuszczoną margarynę 

Zagnieść ciasto, dodając do 1,25 kg mąki i 2 całe 

jajka i wcześniej przygotowaną masę. 

Rozwałkowac placek o grubości 2-3 mm i przy 

pomocy foremek wykrajac pierniki. 

Wierzch pierników przed pieczeniem posmarować 

roztrzepanym jajkiem / można posypać kolorową 

posypką lub cukrem/ 

Piec około 15 minut w piekarniku rozgrzanym do 

temperatury około 170 C.  

SMACZNEGO!!! 

Święta pachnące piernikami 

 
Grudzień- wszyscy wiedzą, czym pachnie... przede wszystkim piernikami i choinką! 

Choinkę w klasie mamy już ubraną, więc przyszedł czas na pachnące, brązowe pierniki. Jest to 

tradycja, która niestety została w ostatnich latach zapomniana, a warta jest szczególnej uwagi 

i pielęgnacji. Polska tradycja piernikowa sięga bowiem czasów kuchni starosłowiańskiej XVIII w. 

Dlatego postanowiłam przybliżyć im ten zwyczaj. 

Z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczniowie klasy 3A przystąpili do pracy: ugniatali 

ciasto, wałkowali i wycinali pierniczki  oraz misternie je ozdabiali. Efekt był zachwycający. Zapach 

pieczonych ciasteczek unosił się po całej szkole, a dzieci były zachwycone dziełem swoich rąk. 

Dla niektórych dzieci było to nie lada wyzwanie, bowiem pierwszy raz w życiu piekły pierniczki.  

Mam nadzieję, że zapamiętają na długo tę bożonarodzeniową tradycję, gdyż  pierniki to 

nieodłączny element świątecznej atmosfery i nie może ich zabraknąć w bożonarodzeniowym 

menu. Pierniczki to bowiem symbol szczęścia i dostatku. 

Wychowawca klasy 3A -    Monika Frenkiel 
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TERESIŃSKIE  DNI RETORYKI 

  
Dnia 13 listopada w Teresińskim Ośrodku Kultury    odbyły się Dni Retoryki. Najwięcej było 

uczestników z klas 1-3. Niestety, po przesłuchaniu tak dużej ilości dzieci jury nie doceniło uczniów z naszej 
grupy wiekowej. Nie przyznano pierwszego miejsca w kategorii poezja, ani żadnego wyróżnienia. 
(http://tok.e-
sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1394&MediumID=130&sub=483). Na pewno 
taki werdykt zniechęca uczniów do uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciach.  
To także spowodowało, że w Powiatowych Dniach Retoryki z naszej gminy z klas 4-6brało udział  6 osób, 
podczas gdy każda szkoła Sochaczewska była reprezentowana przez około 3 osoby. 
Niestety duża liczba uczestników naszym zdaniem powoduje zbyt duże zmęczenie dzieci  i oceniających. 
Może należałoby zastanowić się nad tym, by  dokonać jeszcze podziału na dwie grupy wiekowe.  

Zuzanna Śmigielska 
Małgosia Gawor  

SPORT SZKOLNY 

Turniej tenisa stołowego wszedł już na dobre do kalendarza imprez sportowych 

organizowanych na terenie naszej szkoły. 

Edycja 2013/2014 dobiegła do końca, wyniki przedstawiają się następująco: 

Klasa VI dziewczęta: 

1. Drzewicz Julia 6 B 

2. Ziółkowska Zofia 6 A 

3. Krawczyk Julia 6 B 

Klasa V dziewczęta: 

1.Kinga Wróblewska 5 a 

2.Gabrysia Banaszek 5c 

3.Oliwia Radkowska 5 b 

Klasa IV dziewczęta: 

1. Dąbrowska Liwia 4 B 

2. Majcher Zofia 4 C 

3. Andryszczyk Inga 4 B 

Klasa VI chłopcy: 

1. Pawłowski Mariusz 6 B 

2. Oszkiel Jakub 6 B 

3. Baliński Artur 6 A 

Klasa V chłopcy: 

1. Parśniak Sebastian 5 B 

2. Staniak Mikołaj 5 C 

3. Zając Krystian 5 A 

Klasa IV chłopcy: 

1. Bembenista Konrad 4 B 

2. Bońda Szymon 4 C 

3. Kłonowski Piotr 4 C 

Rywalizacji towarzyszyły ogromne emocje, mecze były zacięte, stały na wyrównanym poziomie, nie 

brakowało zaskakujących rozstrzygnięć. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

Dnia 3.12.2013 roku odbył się międzypowiatowy turniej tenisa stołowego w Budkach Piaseckich  . 

http://tok.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1394&MediumID=130&sub=483
http://tok.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1394&MediumID=130&sub=483
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W mocno obsadzonym turnieju pełnym emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, nasza drużyna w składzie 

Sebastian Parśniak (5 B), Krystian Zając (5 A), Mariusz Pawłowski (6 B) zajęła III miejsce w Powiatowych 

Zawodach w Tenisie Stołowym. Górą ponownie była drużyna z Budek Piaseckich. 

Jest to niewątpliwy sukces naszej ekipy, która dawno nie stała na podium tego typu zawodów. Jak widać 

Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym dały świetne rezultaty, które idealnie zostały przełożone na 

„powiaty” 

Autor Krystian Zając 

 

CHCEMY BYĆ „ANGLOMANIAKAMI”! 

Gdy wpiszesz angielskie znaczenia 

wyrazów otrzymasz rozwiązanie. Pokarz je 

pani od angielskiego, a otrzymasz plusa. 

1. Zamek. 

2. Spragniony.  

3. Kwiecień. 

4. Siostra. 

5. Na zewnątrz. 

6. Słodycze cukierki. 

7. Gazeta czasopismo. 

8. Torba. 

9. Las

Przygotowała Zofia Majcher 

    1         

   2          

  3           

   4          

 5            

6             

    7         

   8          

9             


