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Zapraszamy wszystkich 
uczniów do aktywnego 
udziału w Akcji  Ekoszkoły - 
zbiórki używanych, niepo-
trzebnych  telefonów ko-
mórkowych. Poprzez tę ini-
cjatywę chcemy zwrócić 
uwagę uczniom i ich rodzi-
nom, na to, że ich działania 
w domu, szkole i w konse-
kwencji w ich późniejszym 
życiu mają realny wpływ na 
środowisko w jakim żyją.  
Pamiętaj, że niedopusz-
czalne jest wyrzucanie zu-
żytego sprzętu elektronicz-
nego do kosza na śmieci, a 
potem na ogólne wysypi-
ska! 
Pamiętaj, że telefon ko-
mórkowy zawiera wiele 
szkodliwych dla zdrowia, 
silnie toksycznych pier-

wiastków. Należą do nich 
rakotwórczy kadm, beryl, 
rod i ołów, którego tlenki i 
sole są trucizną kumulującą 
się w organizmie. Nie moż-
na zapominać również o 
plastikowych obudowach 
telefonów, których okres 
rozkładu to  kilkaset lat. 
Właśnie dlatego przystępu-
jemy do tej akcji, aby chro-
nić nasze środowisko natu-
ralne, a przy okazji wspo-
móc biedniejsze rejony na-
szego globu. Część telefo-
nów będzie poddana recy-
klingowi (czyli przetworze-
niu, unieszkodliwieniu), po-
zostałe telefony, które są w 
lepszym stanie, zostaną na-
prawione i przekazane po-
trzebującym. 

C o  słychać  
w  szkole? 
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W zamian za uzbierane 
telefony szkoła otrzyma 
sprzęt sportowy, pomoce 
edukacyjne i naukowe. A 
każdy uczeń, który dostar-
czy do szkoły telefon otrzy-
ma niespodziankę – tzw. 
„niepytajkę”, która ochroni 
go przed niezapowiedzia-
nym sprawdzianem lub 
odpowiedzią ustną. 
Jak widzicie, przystąpienie 
do Akcji przynosi nam, na-
szej szkole i naszemu śro-
dowisku same korzyści.  Nie 
zwlekaj więc i przynieś nie-
potrzebny telefon! J 
PS Osoba kontaktowa ww. 
sprawie: K.Czajkowska 

 
UWAGA!  

Od początku listopada 
uzbieraliśmy  

już ponad  
50 telefonów! 

Dziękujemy! 
  

EKO SZKOŁY - 

my na 218 pozycji 
 

www.ekoszkoly.pl 

http://www.ekoszkoly.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9
http://www.ekoszkoly.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9
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Sochaczew jakiego nie znamy 

W październiku odbyła się 
wycieczka szkolna ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Cho-
dakowie do Sochaczewa. W 
wycieczce wzięli udział na-
uczyciele, pan Piotr Walda, 
pani Iwona Woźnicka-
Pietrzak oraz klasa IVc. Ce-
lem wycieczki było zwiedza-
nie ważnych i wyjątkowych 
miejsc, które znajdują się 
na terenie naszego miasta. 
Znałam te miejsca, w któ-
rych byliśmy, ale dopiero 
teraz kiedy pan Walda tak 
ciekawie o nich opowiadał, 

zapamiętam je na zawsze. 
Rozmawialiśmy o pomni-
kach, ruinach zamku i o 
kościele w Trojanowie. Naj-
bardziej zainteresowały 
mnie wiadomości o koście-
le w Trojanowie, ponieważ 
to moja parafia. 
Wspaniała wycieczka, dużo 
dowiedziałam się cieka-
wych rzeczy, spędziłam 
miło czas z koleżankami. 
Polecam wszystkim czwar-
tym klasom! 

Aleksandra Brandebura IVc 

Żył w latach 1867-1935. 
Polski dowódca wojskowy i 
mąż stanu. Pierwszy mar-
szałek Polski, naczelnik 
państwa do 1922, dwukrot-
ny premier Polski. Twórca 
tak zwanych rządów sena-
cyjnych w drugiej Rzeczpo-
spolitej Polski  wprowadzo-
nych w 1926r. W wyniku 
przeprowadzonego przez 
siebie zamachu stanu. Nosił 
pseudonimy: Wiktor, Mie-
czysław, Ziuk. Później nazy-
wany Dziadkiem lub Mar-
szałkiem, przez swych daw-
nych żołnierzy Komendan-
tem. Ukochanym koniem 
Piłsudzkiego była klacz o 
imieniu Kasztanka. Została 
uwieczniona na obrazie 
Wojciecha Kossaka.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Józef Piłsudski 
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Kącik przyrodnika 

Krzyżówka 

Przyjazna krzyżówka dla tych, co kochają 
przyrodę.  
Jak rozwiążesz to pokaż nauczycielowi 
przyrody.  

1. Gdy ją obierasz to płaczesz. 
2. Owoc leszczyny, może być też włoski. 
3. Mała rzeczka. 
4. Najmniejszy ptak. 
5. Od niego pochodzi nazwa miasta Jele-
nia Góra. 
6. Pluszowy niedźwiedź. 
7. Zbieramy na łące. 
8. Duża paprotka. 
9. Górski kwiat. 
10. Najwyższe w lesie. 
11. Łowią rybacy. 
12. Owad w kropki. 
13. Drzewo iglaste. 
14. Lekarz drzew (ptak). 
15. Drzewa, na których rosną żołędzie.  

„Atramentowe serce” opowiada 
o dwunastoletniej Meggie Fol-
chart, której życie radykalnie się 
zmienia pewnego wieczoru gdy 
do jej ojca przychodzi tajemniczy 
mężczyzna. Meggie dowiaduję 
się po jakimś czasie co potrafi jej 
ojeciec i ona sama.  
Pisarka wymyśliła bardzo orygi-
nalny pomysł na napisanie książ-
ki, w której postacie z książek 
mogą ożywać.  
W „Atramentowym sercu” cała 
uwaga nie jest skierowana jedy-
nie na głównej bohaterkę, dzięki 
czemu możemy poznać przemy-
ślenia i uczucia każdego innego 
bohatera co bardzo ułatwia czy-
tanie. 

Patrycja Malak 6b 

Warto przeczytać! 
Uśmiechnij  się 

 
Szlaban czy nie? 
Przychodzi dziecko do mamy i mó-
wi: 
- mamo mieliśmy sprawdzian i do-
stałem 6… 
-no to bardzo dobrze- mówi mama 
- …punktów- kończy syn. 
- szlaban  
- na możliwych sześć… 
-UFFF. 
- …dziesiąt. 
-Szlaban. 
- Ale zrobiłem dodatkowe zadanie 
za 50 punktów… 
- jaka ulga  
… ale było źle. 
——————————-—————- 

 
- Kupiłeś już coś pod choinkę ? 
- Tak, stojak 
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Kącik melomana 

Oppan Gangnam Style 
Gangnam Style 
 
Najeneun ttasaroun inganje-
ogin yeoja 
Keopi hanjanui yeoyureul 
aneun pumgyeok inneun yeoja 
Bami omyeon simjangi tteuge-
owojineun yeoja 
Geureon banjeon inneun yeoja 
Naneun sanai 
Najeneun neomankeum ttasa-
roun geureon sanai 
Keopi sikgido jeone wonsyat 
ttaerineun sanai 
Bami omyeon simjangi teojy-
eobeorineun sanai 
Geureon sanai 
Areumdawo sarangseureowo, 
Geurae neo hey geurae baro 
neo hey  
Areumdawo sarangseureowo 
Geurae neo hey geurae baro 
neo hey 
Jigeumbuteo gal dekkaji gabol-
ka 
Oppan Gangnam Style 
Gangnam Style 
Whop, Whop, Whop, Whop! 
Oppan Gangnam Style 
Gangnam Style 
Whop! Whop! Whop! Whop! 
Oppan Gangnam Style 
Eeeh- Sexy Lady 
Whop! Whop! Whop! Whop! 
Oppan Gangnam Style 
Eeeh- Sexy Lady 
Whop! Whop! Whop! Whop! 
eh eh eh eh eh eh eh 
Jeongsukhae boijiman nol 
ttaen noneun yeoja 
Ittaeda sipeumyeon mukkeot-
deon meori puneun yeoja 
Garyeotjiman wenmanhan 
nochulboda yahan yeoja 
Geureon gamgakjeogin yeoja 
Naneun sanai 

Jeomjanha boijiman nol ttaen 
noneun sanai 
Ttaega doemyeon wanjeon 
michyeobeorineun sanai 
Geunyukboda sasangi ul-
tungbultunghan sanai 
Geureon sanai 
Areumdawo sarangseureowo 
Geurae neo hey geurae baro 
neo hey 
Areumdawo sarangseureowo 
Geurae neo hey geurae baro 
neo hey 
Jigeumbuteo gal dekkaji ga-
bolkka 
Gangnam Style 
Gangnam Style 
Whop! Whop! Whop! Whop! 
Oppan Gangnam Style 
Gangnam Style 
Whop! Whop! Whop! Whop! 
Oppan Gangnam Style 
Eeeh- Sexy Lady 
Whop! Whop! Whop! Whop! 
Oppan Gangnam Style 
Eeeh- Sexy Lady 
Whop! Whop! Whop! Whop! 
eh eh eh eh eh eh eh 

Ttwineun nom geu wie 
naneun nom 
Baby baby 
Naneun mwol jom aneun nom 
Ttwineun nom geu wie 
naneun nom 
Baby baby 
Naneun mwol jom aneun nom 
You know what I'm saying 
Oppan Gangnam Style 
Eh eh eh eh eh eh eh 
Eeeh- Sexy Lady 
Whop! Whop! Whop! Whop! 
Oppan Gangnam Style 
 
Eeeh- Sexy Lady 
Whop! Whop! Whop! Whop! 
Eh eh eh eh eh eh eh 
Oppan Gangnam Style  

TŁUMACZENIE NA POLSKI: 

Bracie *** to styl z Gan-
gnam** 
Styl z Gangnam 
 
Dziewczyna, która jest ciepła 
i ludzka w ciągu dnia 
Dziewczyna z klasą, która wie 
jak cieszyć się wolnością nad 
filiżanką kawy 
Dziewczyna, której serce 
staje się gorętsze kiedy nad-
chodzi noc 
Dziewczyna z takim zawiro-
waniem 
 
Jestem facetem 
Facetem, który w ciągu dnia 
jest tak ciepły jak ty 
Facetem, który na raz wypija 
swoją kawę zanim ta osty-
gnie 
Facetem, którego serce wy-
bucha kiedy nadchodzi noc 
Takim facetem 
 
Piękna, rozkoszna 
Tak ty, hej tak ty, hej 
 
Piękna, rozkoszna 
Tak ty, hej tak ty, hej 
Teraz idźmy do końca 
 
Bracie to styl z Gangnam, styl 
z Gangnam 
Bracie to styl z Gangnam, styl 
z Gangnam 
Bracie to styl z Gangnam 

Ech seksowna ,dziewczyna 
Oppa to styl z Gangnam 
Ech seksowna dziewczyna 
 
Dziewczyna, która wygląda 
na cichą, ale bawi się kiedy 
się bawi 
Dziewczyna, która rozpusz-
cza włosy kiedy nadchodzi 
odpowiednia chwila 
Dziewczyna, która się zakry-
wa, ale jest bardziej seksow-
na niż dziewczyna, która 
wszystko odsłania 

Taka zmysłowa dziewczyna 
 
Jestem facetem 
Facetem, który wydaje się 
być spokojny, ale bawi się 
kiedy się bawi 
Facetem, który zupełnie wa-
riuje kiedy nadchodzi odpo-
wiednia chwila 
Facetem, który ma raczej 
brzuchate pomysły niż mię-
śnie 
Takim facetem 
 
 
Na szczycie biegnącego męż-
czyzny jest latający mężczy-
zna, dziecinko dziecinko 
Jestem mężczyzną, który wie 
to i owo 
 
Wiesz co mówię 
Bracie to styl z Gangnam  

Dotarł on do pierwszej trójki najpopularniejszych filmików 
wszech czasów na YouTube. Dodatkowo pobił rekord Guin-
nessa posiadając najwięcej głosów na tak w tymże serwisie 
„Gangnam Style” (styl Gangnam) to w języku koreańskim 
kolokwializm oznaczający życie w luksusie. Odnosi się do 
dzielnicy Gangnam w Seulu, która jest symbolem mody i 
luksusu. Pojawiła się też wersja, w której wokalista PSY 
śpiewa z Hyuną. W dniu 24.11.2012r. Gangnam Style PSY'a 
zyskało więcej wyświetleń niż 'Baby' Justina Biebera. JB 
musiał na ten wynik zapracować 2,5 roku, podczas gdy 
PSY'owi zajęło to tylko 4 miesiące. 
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Każdy Polak wie, co wyda-
rzyło się 11 listopada 1918 
roku. Tego dnia łatwo za-
uważyć patriotyczne sym-
bole w naszych miastach i 
usłyszeć rozbrzmiewające-
go Mazurka Dąbrowskiego. 
Dlatego też, aby szczegól-
nie uczcić pamięć tego 
wielkiego wydarzenia, 6 
listopada, odbył się w na-
szej szkole I Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki Patrio-
tycznej. Konkurs przezna-
czony był dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjal-
nych miasta Sochaczew. 
Patronat na konkursem 
objął Burmistrz Miasta So-
chaczewa pan Piotr Osiecki,  

Radosna niepodległość 

a w jury konkursu zasiadły 
wykształcone muzycznie 
osobowości – Alicja Ozi-
mek, Iwona Niemyjska i 
Katarzyna Urbańska. 
Tego dnia usłyszeliśmy zna-
ne nam pieśni „Pierwsza 
brygada”, „Wojenko wojen-
ko”, jak i te współczesne 
piosenki o ojczyźnie 
„Radosna niepodległość” 
czy „Ojczyzno ma”. Wszyst-
kie utwory wspaniale odda-
ły klimat i nastrój zbliżają-
cego się święta. 
Cieszymy się, że w konkur-
sie udział wzięły wszystkie 
zaproszone szkoły i mamy 
nadzieję, iż kolejna edycja 
przyciągnie jeszcze większe 
grono uczestników.              

K&Z 

Dnia 16.10.2012 roku pojechałam wraz z braćmi na mecz Reprezentacji Polski z Reprezentacją Anglii. Mój przewidywany 
wynik to 2:2. Wyjechaliśmy o godzinie 1600. Droga była długa i deszczowa. Będąc już w Warszawie zaczęły się korki. Ze 
względu na nie, zostawiliśmy samochód na przypadkowym parkingu, kilkadziesiąt metrów wcześniej od Stadionu Narodo-
wego. Zaczęliśmy iść pieszo, deszcz nadal padał. Postanowiliśmy pojechać pociągiem. Było bardzo duszno i ciasno, ale 
wytrzymałam. Miałam nadzieję, że dach stadionu będzie zasłonięty. Niestety myliłam się. Gdy już wchodziliśmy na sta-
dion, byłam bardzo podekscytowana. Spojrzałam w górę, dach stadionu był niezasłonięty. Deszcz coraz bardziej padał na 
murawę. Zjedliśmy coś w bufecie i usiedliśmy na miej-
scach. Po kilkunastu minu- tach polska reprezentacja, jak i 
angielska zaczęła się roz- grzewać. Trwało to niedługo, 
ponieważ deszcz padał co- raz obficiej, zawodnicy  zeszli z 
murawy. Po trzydziestu mi- nutach zaczęłam się denerwo-
wać. Połowa ludzi zaczęła wychodzić. Była już godzina 21-
00. W końcu i my wyszliśmy. Byłam bardzo zawiedziona. Po 
godzinie, zmoknięci doszli- śmy do samochodu. Umówiłam 
się z chłopakami, że następ- nego dnia pojedziemy ponownie 
na mecz. Siedemnasty-  to ten dzień, w którym miałam 
ponownie jechać na Stadion Narodowy. Wyjechaliśmy wcze-
śniej już o godzinie 1400. Byłam bardzo zadowolona, po-
nieważ deszcz nie padał. W Warszawie nie było dużych kor-
ków, więc samochód posta- wiliśmy koło stadionu. Kiedy 
weszliśmy, byłam bardzo zdziwiona, bo deszcz nie padał, a mimo to dach stadionu był zamknięty. Nie przejmowałam się 
tym i usiadłam na swoim miejscu. O godzinie 1700 zaczął się mecz, na który czekałam. Wszyscy zaśpiewali Mazurka Dą-
browskiego. Usiadłam i z zniecierpliwieniem czekałam na pierwszego gola dla Polski. Niestety już w pierwszej połowie  
Wayne Rooney strzelił nam gola. Byłam zawiedziona. Na szczęście nie na długo. W 70 minucie nasz mało znany zawodnik 
Kamil Glik strzelił gola. Wszyscy na stadionie oszaleli. Już po chwili czekałam na następnego gola Polaków. Niestety nie 
strzelili, ale byłam zadowolona z wyniku 1:1. Wracaliśmy do domu bardzo szczęśliwi. Ten mecz będę miała w pamięci na 
długo. Mam nadzieję, że pojadę na więcej meczy reprezentacji polski. 

Aleksandra Jeznach kl.6b 

Mecz Polska-Anglia 
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Royal Sporting Club Anderlecht  – belgijski klub piłkarski z siedzibą w mie-
ście Anderlecht, założony 27 maja 1908, jako Sporting Club Anderlechtois. 
Najbardziej utytułowany belgijski zespół futbolowy, zarówno na arenie 
krajowej (wielokrotny mistrz, zdobywca pucharu, superpucharu oraz pu-
charu ligi), jak i międzynarodowej (triumfator Pucharu Zdobywców Pucha-
rów, Pucharu UEFA i Superpucharu Europy). W latach 70. i 80. czołowa 
piłkarska drużyna Europy.Z uwagi na fakt, że Anderlecht wchodzi w skład 
aglomeracji brukselskiej, RSCA często w Polsce jest błędnie nazywany An-
derlechtem Bruksela.27 maja 1908 w kawiarni Concordia przy rue d'Aum-
ale w Anderlechcie grupa 13 miłośników futbolu założyła klub sportowy o 
nazwie Sporting Club Anderlechtois  na czele którego stanął Charles Ro-
os.Jako motto nowo powstałej organizacji obrano łacińską sentencję "mens 
sana in corpore sano" (pol. "W zdrowym ciele zdrowy duch"), a statutowy-
mi barwami stały się kolory fioletowy i biały, które bez żadnych zmian prze-
trwały do dziś. Herb klubowy stanowiła natomiast fioletowo-biała tarcza z 
wpisanymi w nią literami SCA, rokiem założenia – 1908 oraz wspomnianą 
wyżej łacińską maksymą. W dołu widniało godło miejscowości Anderlecht, 
zaś u góry dwie flagi belgijskie, symbolizujące symbiozę dwóch części kraju. 

W swym pierwszym oficjalnym spotkaniu Sporting d'Anderlecht pokonał zespół Institut Saint-Georges 11:8. 8 kwietnia 
1909 klub został oficjalnie zarejestrowany, poprzez wstąpienie w szeregi  l'Union Belge des Sociétés de Sports Athlétiques, 
który jest obecnie Belgijskim Związkiem  Piłki Nożnej. Dzięki temu drużyna piłkarska mogła przystąpić do regularnych roz-
grywek, zaczynając zmagania od III ligi. W 1911 obowiązki prezesa objął Theo Verbeeck, który – jak się później okazało – 
pełnił tę funkcję przez 40 kolejnych lat, co do dziś pozostaje absolutnym rekordem na świecie. W 1913 zespół awansował 
do II ligi, zaś po 8 sezonach po raz pierwszy zakwalifikował się do ekstraklasy. Pomogło w tym nieco szczęście – sezon 
1920/1921 SCA zakończył bowiem na 3 miejscu w II lidze, czyli takie które nie dawało awansu, jednak Belgijski Związek 
Piłki Nożnej postanowił powiększyć najwyższą klasę rozgrywkową i w ten sposób Anderlecht mógł wystąpić w barażach, 
po zwycięstwie w których uzyskał promocję szczebel wyżej. Debiut w ekstraklasie nastąpił 16 kwietnia 1921. 

RSC Anderlecht 

Kilka tygodni temu w naszej szkole czciliśmy pamięć naszego wiel-
kiego rodaka -papieża Jana Pawła II. 
Mianowicie odbyło się przedstawienie, które przypominało pro-
gram telewizyjny. Do naszego 'studia' byli zaproszeni goście, którzy 
opowiadali o przeżyciach związanych z Ojcem Świętym, ale także i o 
nim samym. Były wiersze, piosenki, a nawet audiobook (oczywiście 
fragment).  
W apelu występowali uczniowie klas 4-6, jak i klas 1-3 gim. Całość 
przygotowały panie: Monika  Kalota, Kinga Zdankiewicz - opraco-
wanie muzyczne, Agnieszka Słubik – Woźnicka, a pan Tomasz Po-
nieważ odpowiedzialny był za  nagłośnienie,. Nasi "aktorzy" zdali 
świetny egzamin w trudnych warunkach. Otóż na pierwszej godzi-
nie apelu była awaria prądu, co spowodowało, że uczniowie musieli 
mówić głośniej, a chórek śpiewał acapella*. Trzeba dodać, iż nie 
było to proste. 
Taki apel na pewno dużo uczy i w dość ciekawy sposób przekazuje 
bardzo ważne informacje, które pomagają w naszej edukacji. 
 
*acapella - śpiew bez podkładu instrumentalnego  

A.Pakoca I a 

Ku pamięci Jana Pawła II 
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W dniu 14.09.2012 roku odbyły się Międzypowiatowe Finały Xlll Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 5 osobowej 
piłce nożnej dziewcząt Szkół Podstawowych. Godnie reprezentowałyśmy naszą szkołę w składzie: Aleksandra Nowakow-
ska, Aleksandra Jeznach, Natalia Dobijańska, Wiktoria Sobieszek, Wiktoria Flakowska, Wiktoria Stępień, Sandra Szczepań-
ska, Julia Dasiewicz, Lidia Rożniata i Barbara Szymańska. Nasz pierwszy mecz był bardzo nerwowy i stresujący. Wygrały-
śmy 1-0 po strzeleniu rzutów karnych i po cudownej obronie Natalii Dobijańskiej (,,Mały Tytoń’’), która obroniła trzy bar-
dzo mocne strzały. Dalsze mecze odbyły się emocjonalnie ale pozytywnie. Zajęłyśmy drugie miejsce, dostałyśmy medale, 
puchar i dyplom z czego jesteśmy bardzo zadowolone. 

Piłka nożna dziewcząt 

W dniu 10 września 2012 roku odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej 
dziewcząt i chłopców. W tym dniu reprezentowałyśmy swoją szkołę w składzie: Aleksandra Nowakowska, Aleksandra 
Jeznach, Wiktoria Sobieszek, Natalia Dobijańska, Julia Dasiewicz, Wiktoria Flakowska, Wiktoria Stępień,  Sandra Szczepań-
ska. Znajdowałyśmy się w grupie B. 
GRUPA: B 
SP Paprotnia 
SP Iłów 
SP nr 7  Sochaczew 
Z szkołą SP Iłów zremisowałyśmy 1:1 a z SP Paprotnia wygrałyśmy 2:0. Znalazłyśmy się w finale z SP Kozłów Biskupi i wy-
grałyśmy 1:0. Wraz z nami pojechali również chłopcy w składzie: Jakub Budziarek, Jacek Regulski, Eryk Winnicki, Patryk 
Karczewski, Dawid Sobieszek, Maciej Brdeja, Mateusz Kopka, Sebastian Antoniak, Adrian Kozłowski, Dawid Zarzycki, Ma-
teusz Zagajewski, Adam Kochański i Michał Gąsior. Nasi byli również podzieleni na grupy i znaleźli się w A. 
GRUPA: A 
SP Kozłów Biskupi 
SP Brzozów 
SP Nr 7 Sochaczew 
Chłopcy przegrali z SP Kozłów Biskupi 5:0, lecz wygrali z SP Brzozów 3:1. Nasi w grupie znaleźli się na drugim miejscu i 
grali o brązowy medal z SP nr 3 Sochaczew. Niestety przegrali 2:0. 
Wszyscy walczyliśmy  bardzo zacięcie. Dziewczyny z dużą wygraną przeszły dalej.  
Jesteśmy bardzo dumne z siebie i zadowolone. 

Aleksandra Jeznach kl.6a 



strona 8 

 

SZCZĘŚLIWA  SIÓDEMKA 

Redakcja/Druk:  Szkoła  Podstawowa  nr  7, ul.  Chopina  99,  96-500 Sochaczew  Redagują:  uczniowie  klas  4-6  SP 7 

Piękną karoserię modelu DB4 zaprojektowała włoska firma produkująca nadwozia 
Carrozzeria Touring  z Mediolanu. Specjalna konstrukcja wykorzystywała jako ele-
ment nośny rurową ramę,na której wspierała się karoseria – dzięki temu całość od-
znaczała się bardzo małą masą. Mimo włoskiego rodowodu, samochód w całości 
powstał w Wielkiej Brytanii, w fabryce Astona. Zastosowany w DB4 silnik konstruk-
cyjnie opierał się na jednostce montowanej w modelu DB Mark 3. Jego pojemność 
wzrosła z 2,9 do 3,7l. Zarówno blok silnika, jak i wyposażona w dwa wałki rozrządu 
głowica były odlane z aluminium. Spowodowało to, że jednostka napędowa miała 
niewielką masę, jednocześnie silnik mógł się przegrzewać. Zasilanie w paliwo zapew-
niał podwójny bagażnik firmy Su. Silnik rozwijał prędkość 240 km. Dzięki temu miał 
znakomitą dynamikę : prędkość 100km/h osiągał w 9,5 s i mógł się rozpędzić do 
224km/h.  samochód stopniowo unowocześniano, wprowadzając zmiany zarówno w 
wyglądzie, jak i w rozwiązaniach technicznych. Do  oferowanego od początku pro-
dukcji nadwozia coupe w 1962r dołączyła wersja kabriolet. Poza standardową od-
mianą samochód oferowano w specjalnych wersjach. Łącznie wyprodukowano 1110 
sztuk modelu DB4, z czego 70 wersji z otwartym nadwoziem. 

Aston Martin DB4 

Opracował: Piotr Gierałtowski 6b 

Opłatek 
Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki 
pszennej i wody. Dzielenie się chlebem ma korzenie w po-
gańskich tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do zwy-
czajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem przed 
wieczerzą wigilijną, składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie 
składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem powinny być 
szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść 
do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami. 
Choinka 
Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z cza-
sem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne 
ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do in-
nych chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny 
być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczy-
cie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. 
Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie symbolizo-
wały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka zastę-
pujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol 
życia i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy 
zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej 
gwiazdki. 
Kolędy 
Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, 
które opowiadają o Narodzeniu Pana. Pierwsze „kolędy” 
były śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczcze-
nia pierwszego stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni 
przejęli chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa. Najstarsza 
polska kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” i pochodzi z ok. 
1420 roku. 

                                                                  Barbara Stępniak 6B 

Polskie zwyczaje Bożonarodzeniowe 

Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Warto 
poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi tradycje. 

Pierwsza gwiazdka 
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie 
się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze, 
Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawi-
ciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się 
na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, 
według tradycji, siąść do stołu i podzielić się opłatkiem. 
Sianko wigilijne 
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym 
będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczywi-
ście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i 
siano, na którym leżał po urodzeniu. 
Pasterka 
Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. 
Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa. Uczest-
niczymy w niej razem z najbliższymi. jest najważniejszym 
momentem w czasie Świąt Bożego Narodzenia. 
Prezenty 
Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. 
Dziś to one głównie kojarzą się Bożym Narodzeniem. Pier-
wotnie ten zwyczaj  jest związany wyłącznie z osobą św. 
Mikołaja. 
Stajenka 
W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas sa-
mych. Jesteśmy jak stajenka, w której nie zawsze jest czy-
sto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to wła-
śnie do stajenki, a więc i do nas, zwykłych ludzi, przycho-
dzi Jezus, rozświetla nasze życia i daje nam nadzieję, mi-
łość i wiarę. Bóg rodzi się w nas! 
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1.H __ __ __ R       1.Masz dobry ... 
2.P __ __ __ __ K      2.Nosisz w nim książki. 
3.G __ __ __ Y       3.Mieć oczy dookoła ... 
4.P __ __ S        4. Zwierze, które  szczeka. 
5.W __ __ __ A       5.Bierzesz w niej kąpiel. 
6.S __ A __ __ __ N     6.Myjesz nim włosy. 
—————————————————————————— 
Rodzinka .pl 
 
1. B __ __ __ Y       1.Nazwisko rodzinki.pl 
2. K __ __ A        2.Imię średniego syna Natali i Ludwika. 
3. C __ __ __ R __ __ H    3.Ilu jest chłopców? 
4. T __ __ __ W __ __ __ R   4.Ulubiony sprzęt  elektroniczny chłopców. 
5. S __ L __ N        5.Ulubiony pokój rodziny. 

Katarzyna Ezman 6a 

Łamacze głowy 

Uśmiechnij  się 
Staś 
Staś jest słaby z matematy-
ki, więc musi się trochę pod-
ciągnąć, dlatego tata wymy-
śla mu zadanie: 
-Uważaj, Stasiu! Budynek 
ma 10 pięter. Między każ-
dym piętrem jest 18 scho-
dów. Ile schodów trzeba 
pokonać, żeby dostać się na 
ostatnie piętro? 
-Wszystkie, tatusiu.     
————————————- 
Polak, Czech i Niemiec spo-
tkali diabła. 
Kazał im  przynieść jakąś 
roślinkę. 
Polak przyniósł tulipana, 
Niemiec dziką różę, a Czech 
jeszcze nic. 
Diabeł nie czekając kazał im 
to zjeść . 
Polak zjadł bez problemu. 
Niemiec natomiast je, płacze 
i śmieje się jednocześnie.. 
-Czemu płaczesz - spytał 
diabeł 
-Bo muszę zjeść dziką róże, 
to boli! 
-A czemu się śmiejesz? 
-Bo Czech idzie z kaktusem!  

Dnia 11 grudnia 2012 roku o godzinie 17.00 odbył się 
koncert charytatywny dla Agnieszki, uczennicy nasze-
go gimnazjum. Koncert przygotowała Pani Kinga 
Zdankiewicz z uczniami szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Śpiewali oni piękne piosenki oraz kolędy. Była 
to cudowna chwila. Po koncercie na kiermaszu moż-
na było kupić sobie jakąś śliczną rzecz, które przygo-
towali uczniowie. 
Koncert był piękny, upominki też. Na pewno nigdy 
tego nie  zapomnimy i choć trochę pomożemy 
Agnieszce. 

Dla Agnieszki 

Animals 

 
 Dopasuj pytania do odpowiedzi poniżej: 
 

What was the original name of the butterfly?     
Which animal’s tongue is twice as long as its body?   

   
How many teeth does the average mosquito have?     
What is a group of kangaroos called?    
Which is the only bird that can fly backwards?   
Which animal sleeps with one eye open?     
How many eggs a year does an average hen lay?    
What is a young beaver called?  
Which animal’s eye is bigger than its brain?     


