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K u r i e r  T e r e s i n

Dzień Języka Angielskiego
25 kwietnia 2014 roku w naszej szkole 
odbył się Dzień Języka Angielskiego. Tego 
dnia uczniowie mogli przebrać się w kolory, 
które są na brytyjskiej fladze, np: czerwony, 
niebieski, a także zielony, który jest kolorem 
Irlandii. Jeśli się przebraliśmy w ubra
które zawierają te  kolory uczeń dostał 
jedno dodatkowe nie
Uważam, że to jest dobre ponieważ wiem, 
że są tacy uczniowie którzy wykorzystali 
wszystkie nieprzygotowania i teraz za 
każdym razem dostają jedynki. Poza
naszą szkołę odwie

siostra Loyola Niepokalanka z Szymanowa i pan Leszek Goluch tata naszego kolegi. 
Siostra Loyola pochodzi z Walii więc mieliśmy okazję poznać trochę słów w języku 
walijskim. Ten język znacznie różni się od angielskiego, między inny
wymowę. Później pan Goluch - zawodowy żołnierz, opowiadał nam jak wygląda 
wojna w Iraku i w Afganistanie, oczywiście w języku angielskim. Potem uczniowie z 
klas Vc, Vb i VIc wystąpili w przedstawieniu: " The story of the Little Red Hen". 
Byłam pod wielkim wrażeniem gdy dowiedziała się, że uczniowie sami wykonywali 
dekoracje. Uważam, że powinniśmy docenić ich pracę bo zapewne uczniowie 
musieli poświęcić wiele swojego cennego czasu, i tego na kole 
tego wolnego po szkole. Gdy nasi uczniowie mieli już zapas informacji na temat 
Wielkiej Brytanii i rzeczy z nią związanych odbył się quiz wiedzy. Pytania na nim
dotyczyły przedstawienia, kraji należących do Wielkiej Brytanii i sławnych budowli. 
Z każdej klasy musiała iść jedna osoba reprezentująca klasę. Nagrodą za wygrany 

quiz były ciasta i babeczki upieczone przez 
naszych uczniów. Po quizie odbyło się rozdanie 
nagród za konkurs piosenki angielskiej. 
Uczniowie śpiewali różne piosenki i to mi się 
bardzo spodobało bo jeszcze rok t
konkursie śpiewały aż cztery osoby, które miały 
tą samą piosenkę. Tym razem muzyka była 
różnorodna od " Let it go" po " I am sailing ". Do 
dzisiejszego dnia pozostały wspomnienia z Dnia 
Angielskiego. O tym dniu przypominają nam 
plakaty wykonane 
angielskiego, które wiszą na drzwiach od klas na 

pierwszym piętrze. Mam nadzieję, że tradycja obchodzenia Dnia Angielskiego 
pozostanie długo w naszej szkole i życzę tego aby z każdym rokiem ten dzień był 
coraz bardziej wyjątkowy.  

Zespół redakcyjny:  Ines Brzychcyk, Olga Daczko, Mateusz Trzciński, Julia 
Kacprzak, Iga Przybyłowska, Mikołaj Staniak, Mateusz Trzciński, Krystian Zając, 
Natalia Łączna, Zofia Majcher, Małgorzata Gawor, Zuzanna Śmigielska, Julia 
Brodowska, Gabriel Hemka, Jakub Nowacki, Bartłomiej Białkowski.
email: kurier.spteresin@wp.pl     DOŁĄCZ DO NAS!!!
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Ines Brzychcyk, RSU 

Ines Brzychcyk, Olga Daczko, Mateusz Trzciński, Julia 
Kacprzak, Iga Przybyłowska, Mikołaj Staniak, Mateusz Trzciński, Krystian Zając, 
Natalia Łączna, Zofia Majcher, Małgorzata Gawor, Zuzanna Śmigielska, Julia 

miej Białkowski. 
!!! 



KONKURS „MROWISKO” 
 Nasze szkolne talenty muzyczne wybrały się na konkurs  "Mrowisko". Mogę śmiało stwierdzić, 
że poziom tegorocznych występów był dość wysoki. Największa konkurencja była w klasach 0
scenie prezentowali się soliści, duety i zespoły. Oprócz dobrego wok
przygotowanie sceniczne wokalistów. 
 Uczniom naszej szkoły udało się uzyskać dwa talenty i dwa wyróżnienia.
Klasy 0-III: 
NAGRODY TALENT:  
Urszula Żochowska – Szkoła 
Podstawowa w Teresinie 
WYRÓŻNIENIA: 
Szkoła Podstawowa w Teresinie 
piosenkę inscenizowaną 
Patrycja Dmoch – Szkoła Podstawowa 
w Teresinie 
klasy IV-VI: 
NAGRODY TALENT:  
Szkoła Podstawowa w Teresinie 
 Można to uznać niewątpliwie za duży 
sukces. Gratulujemy tegorocznym 
laureatom, a przyszłym uczestnikom 
życzymy powodzenia i wielu sukcesów 

OGÓLNOPOLSKIE WIOSENNE SPOTKANIA TANECZNE

Dnia 10 kwietnia w czwartek w Miejskim O
Ogólnopolskie Wiosenne Spotkania Taneczne. O godzinie 10.00 w sali widowiskowej rozpocz
prezentacja zespołów tanecznych. Konkurs podzielony był na kategorie: przedszkola i szkoły podstawowe 
klasy I-III.  Wystąpiło 14 zespołów, które 
i żywiołowa  muzyka wzbudzały duże zainteresowanie w
bawili wraz z wodzirejem panem Piotrem Milczarkiem, który poprowadził cał

Szkoła Podstawowa w Teresinie równie
następujących uczniów:  

kl.I- Aleksandra Kowalska, Izabela 
Kowalska, Aleksandra Markowska;

kl. II – Pola Górecka, Maja Chojnacka;

kl. III – Julia Matczak, Julia Paluchowska
Patrycja Dmoch, Natalia Glińska, Julia 
Schmidt, Urszula Żochowska, Amelia 
Klata, Łucja Majcher, Patrycja 
Raczkowska, Anna Kulicka, Emilia 
Komorowska, Mateusz Gawor, Katarzyna 
Kamionka, Katarzyna Kijo, Joanna 
Pisarkiewicz, Agata Ziemian; 

Grupa wykonała utwór taneczny 
przygotowany pod kierunkiem pani Renaty Kołodziejak do piosenki: „Cho ka ka o
w kategorii klas I-III:  
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Szkoła Podstawowa 

 
Można to uznać niewątpliwie za duży 

przyszłym uczestnikom 
i wielu sukcesów  

OGÓLNOPOLSKIE WIOSENNE SPOTKANIA TANECZNE

Dnia 10 kwietnia w czwartek w Miejskim Ośrodku Kultury w Chodakowie
Ogólnopolskie Wiosenne Spotkania Taneczne. O godzinie 10.00 w sali widowiskowej rozpocz
prezentacja zespołów tanecznych. Konkurs podzielony był na kategorie: przedszkola i szkoły podstawowe 

piło 14 zespołów, które wspaniale zaprezentowały swoje umieję
że zainteresowanie wśród młodych widzów. Wszyscy doskonale si

bawili wraz z wodzirejem panem Piotrem Milczarkiem, który poprowadził całą imprez

wa w Teresinie również wzięła udział w konkursie i była reprezentowana przez 

Aleksandra Kowalska, Izabela 
Kowalska, Aleksandra Markowska;  

Pola Górecka, Maja Chojnacka; 

Julia Matczak, Julia Paluchowska, 
ńska, Julia 

ochowska, Amelia 

Raczkowska, Anna Kulicka, Emilia 
Komorowska, Mateusz Gawor, Katarzyna 
Kamionka, Katarzyna Kijo, Joanna 

przygotowany pod kierunkiem pani Renaty Kołodziejak do piosenki: „Cho ka ka o

                                                                                               Renata Kołodziejak 
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alu można było podziwiać 

Uczniom naszej szkoły udało się uzyskać dwa talenty i dwa wyróżnienia. 

Olga Daczko kl.5b 

OGÓLNOPOLSKIE WIOSENNE SPOTKANIA TANECZNE  

rodku Kultury w Chodakowie odbyły się XIX 
Ogólnopolskie Wiosenne Spotkania Taneczne. O godzinie 10.00 w sali widowiskowej rozpoczęła się 
prezentacja zespołów tanecznych. Konkurs podzielony był na kategorie: przedszkola i szkoły podstawowe 

umiejętności. Kolorowe stroje 
ród młodych widzów. Wszyscy doskonale się 

ą imprezę.  

ła udział w konkursie i była reprezentowana przez 

przygotowany pod kierunkiem pani Renaty Kołodziejak do piosenki: „Cho ka ka o” zdobywając II miejsce 
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NASZE SZKOLNE WYCIECZKI 

Wycieczka klas 5 do Kłodawy i Łęczycy 

5 czerwca 2014 roku klasy piąte wybrały się na wycieczkę do 
Kłodawy i Łęczycy. O godzinie 940 dotarliśmy do kopalni soli w 
Kłodawie. Po czterdziestu minutach wraz z przewodnikiem 
wszyscy zjechaliśmy sześćset metrów pod ziemie. Dowiedzieliśmy 
się, jak powstała kopalnia i wysłuchaliśmy wielu legend 
związanych z Kłodawą. Pod ziemią spędziliśmy około dwóch 
godzin. O godzinie 1210 wyszliśmy z kopalni i udaliśmy się do 

Łęczycy. Zwiedziliśmy tam zamek i mieliśmy 
okazję zobaczyć wiele ciekawych, 
zabytkowych eksponatów, o których 
opowiadał nam nasz przewodnik. Następnie 
poszliśmy do starego udostępnionego dla 
turystów więzienia. Oglądaliśmy jego wnętrze 

i dziedziniec. Chwilę później zjedliśmy pyszny 
obiad w restauracji „Tęcza”, po czym 
udaliśmy się do Tumu. Tam poznaliśmy 
legendę o powstaniu kościoła, a także 

mogliśmy zobaczyć odciski palców diabła Boruty. Tuż obok znajdowała się polana, na którą poszliśmy, aby 
zobaczyć średniowieczne grodzisko. Niedaleko był skansen, który także mieliśmy okazję zwiedzić. Później 
udaliśmy się w drogę powrotną, podczas której zatrzymaliśmy się w Łowiczu na pyszne lody. W czasie 
podróży wszyscy dzielili się wrażeniami  na temat udanej wycieczki. Około godziny 2000 byliśmy już w 
Teresinie, na koniec każdy otrzymał kilogram soli z kopalni w Kłodawie. Wszyscy byli zadowoleni ze 
wspaniałej wycieczki. Szkoda, że następna dopiero za rok. 

Małgosia Gawor i Natalia Łączna 

Wycieczka klas szóstych do Puław i Kazimierza Dolnego  

 

Dnia 8 maja br. klasy szóste wraz z wychowawcami udały się na wycieczkę 
do Puław oraz do Kazimierza Dolnego.  
Już o godzinie 6:00 rano wszyscy uczestnicy wycieczki zebrali się na 
parkingu przed szkołą, gdzie zostali przeliczeni i zadowoleni zajęli swoje 
miejsca w autobusach. 
Pierwszym punktem naszej eskapady był wspaniały Pałac Książąt Czartoryskich 
w Puławach oraz otaczający go piękny park. W czasie zwiedzania tych 
obiektów nasza pani przewodnik barwnie opowiadała nam historie 
(niejednokrotnie bardzo zabawne) związane z nimi.  
Po krótkim odpoczynku udaliśmy się w dalszą podróż do malowniczego 
miasta Kazimierz Dolny położonego nad Wisłą. To stare miasto oprócz 
licznych zabytków słynie z wypiekanych przez tamtejszych piekarzy 
maślanych kogucików.  
Było wspaniale!!! Na początku przeszliśmy się urokliwymi uliczkami 
Kazimierza, zwiedzaliśmy kościoły, przespacerowaliśmy się szlakiem 
wiodącym przez wąwóz lessowy, wypłynęliśmy w rejs statkiem po Wiśle. Po 
obiedzie i odpoczynku zwiedziliśmy Rynek miasteczka. Na licznych 
straganach można było zakupić pamiątki i oczywiście piękne (a co 
najważniejsze pyszne) koguciki.  
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W planach wycieczki było jeszcze zwiedzanie Góry Trzech Krzyży, ale niestety z uwagi na  padający deszcz 
nie udało się nam tego punktu zrealizować.  
Kazimierz Dolny pożegnał nas burzą i ulewnym deszczem.  
Droga powrotna upłynęła przyjemnie i ok. godz. 21 nieco zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów. 

Ola Radziejewska 
Wycieczka klas IV do Biskupina 

W środę 28 maja 2014 roku 

klasy IV pojechały na wycieczkę do 

Biskupina. Wyjechaliśmy o 6.00. 

W autobusie było wesoło, 

śpiewaliśmy i bawiliśmy się bardzo 

dobrze, chociaż jechaliśmy  bardzo 

długo. Dojechaliśmy do Biskupina 

i zabraliśmy się do zwiedzania 

w małym deszczu. 

Klasa IVc i połowa klasy IVb  poszła 

na lekcję hieroglifów, a klasa IVa 

i druga połowa IVb na zajęcia 

ceramiki. Potem obie grupy 

zwiedzały całą osadę, min: 

• wioskę neolityczną z epoki 
kamienia 

• osiedle obronne  ludności kultury łużyckiej 

• wioskę wczesnopiastowską  

• osada Neolitu; 

• pawilon muzealny.  
Potem poszliśmy na pyszny obiad, który zjedliśmy ze 

smakiem podczas oberwania się chmury. Mieliśmy 

w planach jeszcze zwiedzanie wykopalisk w Ostrowie 

Lednickim, niestety pogoda dalej nam nie sprzyjała. 

Dzięki organizatorowi, nastąpiła mała zmiana i 

udaliśmy się do muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie i Katedry z relikwiami św. 

Wojciecha. Wróciliśmy do domu bardzo późno, 

zmęczeni ale szczęśliwi. Ten wyjazd bardzo się nam 

podobał, nawet jeśli przeszkadzała ulewa. 

 

 Konkurs informatyczny „Moja Pasja”  
Do udziału w Mazowieckim konkursie informatycznym „Moja pasja” zachęcała wszystkich 

nasza pani od informatyki – pani Joanna Żurawska. Praca konkursowa polegała na wykonaniu 
animacji komputerowej z wykorzystaniem jednego z podanych w regulaminie konkursu programów. 
Oczywiście tematem filmiku było przedstawienie ulubionego zajęcia – pasji.  

Trudno było mi się zdecydować, co przedstawić. Jest wiele rzeczy, które bardzo lubię robić: 
tańczyć, recytować, śpiewać, rysować. Jednak najwięcej radości sprawiają mi podróże (oczywiście na 
razie z rodzicami). Dlatego temat mojego filmu brzmi „Moja pasja to: podróżowanie”. Pasję wybrałam, 
pomysł, jak ją przedstawić – też, tylko trzeba było wziąć się do pracy, co wcale nie było takie łatwe. 
Korzystałam z programu Edytor postaci Logomocji. Na początku miałam trudności z przejściami 
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w obrazkach. Ponieważ ferie zimowe spędzałam w domu, miałam dużo czasu, aby poznać i 
wykorzystać możliwości Edytora postaci. Mogę powiedzieć, że przygotowanie tego filmiku zajmowało 
mi po kilka godzin dziennie w ciągu ferii. Moje postępy oceniał starszy brat, który ciągle miał uwagi do 
rysunków i kazał coś poprawiać. Choć mnie złościł, to jednak słuchałam jego porad. No i opłaciło się!  

Praca w szkole spodobała się i została wysłana na 
konkurs.  Z wielką niecierpliwością czekałam na wyniki. 
Przez wiele dni codziennie sprawdzałam stronę 
organizatora konkursu, aż wreszcie się ukazały. Najpierw 
nie wierzyłam, gdy zobaczyłam swoje imię i nazwisko 
wśród laureatów. Lecz obok była podana nazwa i adres 
naszej szkoły, więc to byłam na pewno ja. Bardzo się 
ucieszyłam z zajęcia III miejsca – dla mnie to wielki sukces! 
Warto było poświęcić tyle czasu, nauczyć się czegoś nowego, 
no i oczywiście posłuchać rad „przemądrzałego” starszego 
brata ☺ 

Zuzia Śmigielska 
WYWIAD Z SEBASTIANEM PARŚNIAKIEM 

1.Jak zaczęła się twoja przygoda z tenisem ziemnym?  
-Zacząłem grać w tenisa ziemnego, kiedy patrzyłem jak mój brat cieszy się z wielu zwycięstw. 
Zacząłem wtedy chodzić do UKS SMECZ TERESIN.  
2. Jakie są twoje osiągnięcia związane z tą dyscypliną sportu?  
-Moim największym osiągnięciem jest tytuł mistrza Teresina w kategorii „Młodzików”.  Jestem też 
zadowolony z innych zwycięstw w mniejszych turniejach.  
3. Co Cię zafascynowało w tenisie ziemnym?  
-Zafascynowało mnie to, że jest prostą grą i już po kilku treningach dobrze radziłem sobie na korcie.   
4. Czy chcesz związać swoją przyszłość z tenisem, a jeśli nie to kim chcesz zostać z zawodu? 
-Nie planuję grać zawodowo w tenisa, jedynie dla rozrywki. Moim marzeniem jest zostać sławnym 
piłkarzem.  
 5. Kto jest Twoim idolem, jeśli chodzi o sport? Dlaczego? 
-Moim idolem jest Novak Djokovic. Jest najlepszym tenisistą na świecie. Podpatruje u niego dobry 
serwis i taktykę gry. Oprócz tego, że jest genialnym tenisistą, jest także ciepłym i miłym człowiekiem. 

NATALIA ŁĄCZNA I OLGA DACZKO 

 
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 

 

     6 maja 2014 odbyła się kolejna już 
osiemnasta rocznica nadania imienia naszej 
szkole. Najpierw zaśpiewaliśmy hymn  
naszej szkoły . Następnie w dobrych 
humorach poszliśmy do kościoła .Podczas 
mszy św. ojciec proboszcz mówił o 
Maksymilianie  
Kolbe i o tym jakimi powinniśmy być ludźmi 
będąc uczniami szkoły jego imienia. 
Następnie odbyło się przedstawienie pt. 
„Sceny z życia św. Maksymiliana”. W 
przedstawienie zaangażowały się klasy piąte 
. Wszystkim bardzo się ono podobało . Po 
odśpiewaniu hymnu naszej szkoły pani 

dyrektor zauważyła, że  coraz  
lepiej go umiemy i tak powinno być . Po zakończeniu wszystkie klasy wróciły na lekcje. Mamy nadzieję że 
wszyscy lepiej poznali historię patrona naszej szkoły 
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WIERSZE DLA MAM 
ierszy Dziękuje mamo 

Dzięki tobie jestem zdrowa, 
bo ty o mnie mocno dbasz, 

gdy trzeba to przytulisz i swoje mądre słowo dodasz 
Od kołyski, aż do teraz i do końca świata tego, 

Kochać będę mamę swoją, bo to nie jest zwykłe słowo. 
Słowo „MAMA” dużo znaczy i dużo osób to zobaczy, 

gdy poznasz mamę swoją poprzez niecodzienną odsłoną. 
Moja mama jest radosna, radosna jak słońce i pierwszy raz dostrzegłam to na zielonej łące. 

 
Patrycja Kazanecka 

Moja Mama 
 

1. Moja mama to cud świata 
zawsze na nią liczyć mogę 
nie zawiodła nigdy mnie. 

Wiem dobrze o tym bo kocha mnie. 
2. Zawsze skora do pomocy 

zrobi wszystko co w jej mocy. 
Ciągle wspiera i pociesza 

czego więcej mi potrzeba. 
3. Gdy mi smutno, gdy mi źle 

zawsze przy mym boku jest. 
Troską swą otula mnie 

przy niej nigdy nie zgubię się. 
 

Moja mama 
Czarne, krótkie włosy, oczy kolor piwny 

To jest charakter ciepły i miły 
Bardzo serdeczny i uczciwy 
Jak anioł czysty, bez winy 

Tą osóbką moja mama jest i to proste jest jak gest 
Gest krótki i miły, kochający, cierpliwy 

Powiedzieć prosto w oczy mamy jak bardzo jest jej charakter kochany 
Gabriella Knapik 

DESER DLA UKOCHANEJ MAMY 
 

To ONA dla nas zawsze gotuje w dniu jej święta ugotujmy coś dla 
NIEJ. 
Składniki: 

• 2 banany, 
• Czekolada w płynie,  
• Bita śmietana 

 
Sposób przygotowania: 
Banany obrać i pokroić plasterki. Położyć na ozdobny talerz i wstawić do mikrofali na ok. 
30 sek. Po wyjęciu z mikrofali banany powinny być miękkie.  Polać czekoladą. Można 
udekorować bitą śmietaną.  
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 „ADA, TO NIE WYPADA…” CZYLI ALFABET DOBRYCH MANIER DLA NASTOLATKA  

 

Może się przydać nie tylko w konkursie na „Mistrza Dobrych 
Manier” 
 
Gafa - zachowanie nietaktowne, raczej nie zamierzone, wynikające z 
nieuwagi, niewiedzy czy roztargnienia, gdy się zdarzy, nie wpadajmy w 
panikę i szybko przeprośmy 

Goście - wypada zapytać rodziców, czy mogą przyjść, przyzwoitość 
nakazuje również po zabawie doprowadzić mieszkanie do stanu 
poprzedniego 

Grzechy szkolne - zwalenie na kogoś swojej winy, skarżenie, 
podlizywanie się, przezywanie kolegów, wyśmiewanie lub 
przedrzeźnianie nauczyciela 

 

Herbata “maczanka" - wyciągamy za "ogon", wyciskamy łyżeczką i 
odkładamy na specjalny talerzyk 

Higiena - obowiązuje codzienne mycie się od stóp do głów. Uwaga! 
Polewanie brudu wodą kolońską daje efekty żałosne 

 

 
 

Imieniny - nie zapominajmy solenizantom złożyć życzeń 

 

Jedzenie - mlaskanie, siorbanie, cmokanie, czyli jedzenie głośne i 
niechlujne jest bardzo kompromitujące! 
 
 
 

 

Kłanianie się - młodsi kłaniają się starszym, uczniowie nauczycielom 
i innym pracownikom szkoły, chłopcy dziewczętom (reguła: 
uprzejmiejszy kłania się pierwszy) 

Książki - pożyczone oddajemy we właściwym terminie! 

 
Bibliografia: 
Dańkowska Maria: Nastolatki i bon ton. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1990 
Lady Perfect: Sztuka życia czyli encyklopedia dobrych manier. Warszawa, Wydawnictwo Koroprint – Elew 2000 

SPORT SZKOLNY 

8 maja 2014 w Rybnie odbył się turniej piłki nożnej. Po trzech remisach i porażce w rzutach karnych. 
Zajęliśmy 4 miejsce w turnieju. Wynik ten uznajemy za sukces bowiem naszą szkołę reprezentowały 
klasy 4 i 5 ( klas 6 nie było ponieważ były na wycieczce ). Ambicją i niezwykłą walecznością 
dwukrotnie udało się doprowadzić do remisu . 
Kolejność spotkań 
Teresin  -  Nr 4 Sochaczew    1:1 
Brzozów   -  Kozłów Biskupi  5:0 
Budki Piaseckie  -  Nr 4 Sochaczew  1:3 
Iłów  -  Kozłów Biskupi   2:0 
Teresin  -  Budki Piaseckie  1:1 
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Brzozów – Iłów  0:0 
Mecz o I miejsce    SP 
Nr 4 Sochaczew  - SP Brzozów 1:0 
Mecz o III miejsce 
Teresin – SP Iłów  1:1 , Karne : 0:2  
Kolejność końcowa : 
1. Szkoła Podstawowa  Nr 4 w Sochaczewie  6 pkt. 
2.Szkoła Podstawowa w Brzozowie 
3.Szkoła Podstawowa w Iłowie 
4.Szkoła Podstawowa  w Teresinie 
5,6.Szkoła Podstawowa  w Kozłowie Biskupim , .Szkoła Podstawowa w  
Budkach Piaseckich 
 

 

SP TERESIN reprezentowali: Oktawian Pela, Sebastian Parśniak, Mikołaj Staniak, Patryk Zdanowski, 

Damian Paradowski, Gabriel Hemka, Konrad Bembenista, Filip Kacprzak, Bartłomiej Trochimiuk, 

trener: Krystian Krawczyk 

Krystian Zając 
SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH 

W tym roku odbyło się wiele zawodów lekkoatletycznych na których nasi uczniowie osiągnęli wysokie 
miejsca. Na początku października klasy piąte i szóste brały udział w biegach na różne dystanse. 
Rywalizowaliśmy na naszym stadionie z Rybnem. Niektórym zawodnikom udało zakwalifikować  do 
powiatu. Zawody odbywały  się w Sochaczewie. W kolejnym etapie reprezentowali nas : Julka Szewczyk, 
Jakub Florczak. Następne zawody lekkoatletyczne odbyły się  w maju. Na naszym stadionie zmierzyliśmy się 
z Rybnem  w czwórboju. Na początku szło nam dobrze , później zawodnicy z Rybna  zaczęli  prowadzić ale 
na szczęście w ostatniej chwili zebraliśmy siły i wygraliśmy. Dziewczętom , niestety nie poszło tak dobrze 
jak chłopcom. Kolejny etap odbył się w Sochaczewie. Po długiej i uporczywej walce o zwycięstwo 
ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce. Był to dla nas wielki sukces z którego się bardzo cieszyliśmy. Mamy 
nadzieję , że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. 
                                                                                       Jakub Florczak 

 

CHCEMY BYĆ „ANGLOMANIAKAMI”! 

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT ANIMALS? 
1. What is the name of this animal ? 

A. Fox 

B. Horse 

C. Dog  
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2.Match the animals with the country ? 

1.Siberian tiger                              a)Burkina Faso  

2.Warthog                                     b)Mongolia 

3.Goliath birdeater                      c)Russia 

4.Yak                                              d)Venezuela  

 

3. Answer the questions 

a)What is the heaviest animal in the world? 

b)What is the fastest animal on land? 

c)What is the smallest mammal on the world?  

 

4.What is the odd word out? 

1.African civet 

2.Wildcat  

3.Bengal tiger 

4.Lion  

5.Voyager 

                                                                     Aleksandra Lesińska 

 Rozwiązaną zagadkę  przekaż swojemu nauczycielowi języka angielskiego, a otrzymasz plusa za aktywność. 

Z ostatniej chwili 
Zwycięzcami konkursu: „ Mistrz Dobrych Manier” zostali : 
z klas I - Aleksandra Markowska 
z klas II - Rut Kamińska 
z klas III - Kamil Sztabert 
z klas IV – Zofia Majcher 
z klas V – Aleksandra Lesińska 
z klas VI – Jakub Adamski. 

 
W konkursie: „Na najlepiej dyżurującą klasę”  w roku szkolnym 2013/2014  
zwycięzcą została klasa  IVA .    
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RÓWNAJ DO NAJLEPSZYCH w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 

Klasa 4a 

Średnia klasy: 4,20 

1. Maciej Balcerak 5,27 bdb 
2. Mateusz Wróblewski 5,00 wz 
3. Igor Bonat 4,9 bdb 
4. Weronik Ferszter 4,81 bdb 
5. Maria Odolczyk  4,81 bdb 

 

Klasa 4b 

Średnia klasy: 4,32 

1. Radosław Goluch 5,55 wz 

2. Zuzanna Śmigielska 5,45 wz 

3. Aleksandra Sobota 5,45 bdb  

4. Bartłomiej Białkowski 5,36 bdb  

5. Barbara Banaszek 5,00 bdb 

6 . Magdalena Krzysztofik  5,00 bdb 

 

Klasa 4c 

Średnia klasy: 4,76 

1. Zofia Majcher 5,73 wz 

2. Małgorzata Kaczmarek 5,45 wz  

3. Patrycja Mezińska 5,45 wz 

4. Piotr Kłonowski 5,36 wz 

5. Mateusz Włodarczyk 5,36 bdb  

6. Mikołaj Bakalarski 5,27 wz 

7. Konrad Szymański 5,27 bdb 

8. Filip Kacprzak 5,09 bdb  

9. Jakub Woźniak 5,09 bdb 

10. Maja Kołodziejak 5,00 wz  

11. Szymon Stokłosa 5,00 bdb  

 

Klasa 5a 

Średnia klasy: 4,15 

1. Aleksandra Lesińska 5,45 wz 
2. Jakub Florczak 5,36 bdb   
3. Julia Brodowska 5,09 bdb  
4. Wiktora Raczkowska 5,09 bdb  
5. Krystian Zając 5,00 bdb  
6. Szymon Bartosik 4,82 bdb  

 

Klasa 5b 

Średnia klasy: 4,29 

1. Olga Daczko 5,45 wz  

2. Oliwia Radkowska 5,36 wz 
3. Natalia Łączna 5,36 bdb   
4. Zuzanna Paluchowska 5,27 bdb  
5. Małgorzata Gawor  5,00 wz 

 

Klasa 5c 

Średnia klasy: 4,48 

1. Mikołaj Staniak 5,55 wz 
2. Zofia Haber 5,45 wz 
3. Jakub Jankowski 5,40 bdb  
4. Klaudia Woźniak 5,09 wz 
5. Barbara Zielińska 5,09 bdb  
6. Weronika Skrzek 5,00 wz  
7. Klaudia Bogucka 5,00 bdb  

 
 

Klasa 6a 

Średnia klasy: 4,01 

1. Julia Kacprzak 5,36 bdb 
2. Zofia Ziółkowska 5,27 bdb 
3. Adam Lewandowski  5,18 bdb 
4. Iga Przybyłowska 5,09 bdb  
5. Jakub Łabędzki 4,91 bdb  
6. Kamil Trzos 4,91 bdb  

 

Klasa 6b 

Średnia klasy: 4,10 

1. Ines Brzychcyk 5,45 wz 
2. Jakub Oszkiel 5,27  wz 
3. Julia Słowińska 5,18 wz  
4. Tomasz Kołodziejczyk 5,09 wz 
5. Dominika Pietruszewska 5,09 wz  

 
Klasa 6c 

Średnia klasy: 4,74 

1. Jakub Adamski  5,64 wz  
2. Mateusz Trzciński 5,60 wz 
3. Patrycja Ciarka 5,55 wz 
4. Natalia Przygoda 5,55 wz  
5. Aleksandra Radziejewska 5,36 wz  
6. Wiktoria Radkowska 5,36 wz  
7. Paweł Chojnacki 5,00 bdb  
8. Jakub Gadziński 4,91 bdb 
9. Natalia Pęśko 4,91 bdb  
10. Kacper Kosiński 4,82 bdb 
11. Sebastian Lament 4,82 bdb

 


