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3 września 2012 roku odby-
ło się uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2012/2013 
w Zespole Szkół w Socha-
czewie. Uroczystość zgro-
madziła w hali  sportowej 
przy ulicy F. Chopina 101 
całą społeczność Szkoły  
Podstawowej nr 7 im. F. 
Chopina i Gimnazjum nr 3 
im. F. Chopina oraz licznie 
przybyłych rodziców. 

Dyrektor szkoły Teresa Lu-
tyńska przywitała powraca-
jących po wakacjach 
uczniów i nauczycieli, a 
szczególnie serdecznie sza-
nownych gości w osobach 
pana burmistrza miasta 
Piotra Osieckiego, dziekana 
dekanatu sochaczewskiego 
ks. Józefa Staszewskiego, 
ks. prałata Jana Kaczmar-
czyka oraz przewodniczącą  
Rady Rodziców panią  Ma-
rzenę   Zydlewską. 

Nowy rok szkolny przywita-
ło   725  uczniów Zespołu 
Szkół. I choć szkoła liczy 87 
lat, ciągle zmienia się na 
lepsze. Szkoła przywitała 
nas nowo wyremontowa-
nymi salami lekcyjnymi, 
pięknym placem zabaw, 
który wybudowano  przed 
budynkiem nauczania zin-
tegrowanego.  
Szkoła ma do zaoferowania 

swoim uczniom nowe moż-
liwości kształcenia języko-
wego w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej i gim-
nazjum czyli tzw. klasę języ-
kową .  
Mamy nadzieję, że dalsza 
współpraca szkoły  z orga-
nami prowadzącymi i rodzi-
cami przyniesie kolejne 
sukcesy. 
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Jak się nazywasz? 
-Nazywam się Monika Ma-
ciejewska. 
Ile masz lat? 
-Mam 11 lat. 
Co lubisz robić? 
-Lubię grać piłkę nożną, 
strzelać z wiatrówki. 
Ulubiony kolor? 
-Mój ulubiony kolor to nie-
bieski. 
Masz rodzeństwo? 
-Tak, mam dwójkę rodzeń-
stwa, siostry Natalię i Olgę. 
Najstarsza jest Olga, ma 23 
lata, Natalia ma natomiast 
lat 21. 
Jak toleruje Cię klasa po 
wyborach samorządowych? 
-Po udziale w wyborach nic 
się nie zmieniło, traktują 
mnie tak samo. 
Czy wspierali Cię w tych 
wyborach? 
-Tak. 
Co chcesz zmienić w szkole? 
-Chcę, aby było więcej 
atrakcji. 
Jak uczysz się w szkole? 
-Średnio, zawsze może być 
lepiej. 
Masz zajęcia pozalekcyjne? 
Tak, kształcę się w szkole 
muzycznej. Gram na instru-
mencie poprzecznym. 
Bardzo dziękuję za przepro-

wadzony wywiad, życzę 

dalszych sukcesów w szko-

le.  

Jak spędziłam wakacje? 

    Pierwszy tydzień wakacji 
spędziłam nad morzem w 
Ustce. Pojechałam tam z 
siostrą i jej rodziną. Często 
chodziliśmy na plażę, dużo 
się opalaliśmy, pływaliśmy i 
zwiedzaliśmy miasto. Wie-
czorami spacerowaliśmy po 
promenadzie i oglądaliśmy 
różne występy. Przed wy-
jazdem, puściłam lampion 

na pożegnanie, mam na-
dzieję, że przyniesie mi 
szczęście. Po siedmiu uda-
nych dniach, wróciłam do 
Sochaczewa, gdzie też nie 
zabrakło niespodzianek. 
Przez resztę wakacji spoty-
kałam się z koleżankami. 
Jeździłam z nimi na basen, 
chodziłam  do pizzerii oraz 
odwiedzałyśmy się w swo-

ich domach, gdzie się do-
brze bawiłyśmy. Z siostrą 
uprawiałyśmy różne spor-
ty     m. in. bieganie i pływa-
nie. Ostatni tydzień wakacji 
przeznaczyłam na przygoto-
wania do szkoły. 
Moje wakacje były bardzo 
udane i mam nadzieję, że 
kolejne nie będą gorsze.  

Barbara Stepniak 6b 

Wywiad  
z przewodniczącą  

SU SP nr 7

Zaczarowani 

      Dwudziestego szóstego 
września cała  nasza klasa 
5c wraz z klasą 5a pojecha-
ła na wycieczkę do Teatru 
Rampa, do Warszawy.  
Wyjechaliśmy spod szkoły o 
dziesiątej trzydzieści. 
Na miejscu byliśmy 
około godziny dwu-
nastej. Musieliśmy 
trochę poczekać na 
zewnątrz, przed te-
atrem, gdyż spektakl 
zaczynał się dopiero 
o dwunastej trzy-
dzieści. Wcale jed-
nak nie nudziliśmy 
się czekając. Bawili-
śmy się i rozmawialiśmy ze 
sobą. Po upływie wyznaczo-
nego czasu weszliśmy do 
środka. Oczom naszym uka-
zała się wielka, piękna sala. 
Nasze miejsca znajdowały 
się na balkonie. Nigdy jesz-
cze tam nie siedziałam, 

więc była to dla mnie no-
wość i frajda. Po zajęciu 
wyznaczonych miejsc usły-
szeliśmy dzwoniący dzwo-
nek. Parę minut później 
usłyszeliśmy drugi i trzeci 

sygnał, zaczął się spektakl.  
Sztuka, którą oglądaliśmy 
nazywała się "Zaczarowani" 
i była napisana na podsta-
wie baśni H.CH. Andersena 
"Dzikie łabędzie".  
Musical ten wywarł na 
mnie ogromne wrażenie. 

Niesamowita scenografia, 
oświetlenie i muzyka bar-
dzo przypadły mi do gustu. 
A świetna gra aktorów 
wzbudziła we mnie wielki 
podziw. Niektórzy artyści 

mieli po dziesięć lat! 
Przedstawienie to 
trwało około półtorej 
godziny. W drodze 
powrotnej do Socha-
czewa zatrzymaliśmy 
się na pół godziny w  
Mc'Donaldzie,  aby 
coś przekąsić. Zmę-
czeni, ale szczęśliwi 
wróciliśmy do domu.  
Była to bardzo cieka-

wa wycieczka i myślę, że 
długo będziemy jeszcze ją 
wspominać i opowiadać 
sobie najciekawsze mo-
menty. Z niecierpliwością 
czekam na następną wypra-
wę.   

Julia Więckowska kl. 5c 
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Kącik przyrodnika 

Krzyżówka 

Trochę ochrony środowiska i ekologii w szkole, czyli przyjazna krzyżówka dla tych co kochają przyrodę. Jak rozwiążesz to 
pokaż nauczycielowi przyrody.  

1.Inaczej śmieci 
2.Z niego są produkowane zeszyty i książki.  
3.Zniszczony papier.  
4.Ponowne wykorzystanie odpadów, jako surowców.  
5.Robimy z niego butelki i słoiki.  
6.Chronimy je, zbierając na przykład stare gazety.  
7.Duże pudła.  
8.Sposób przetwarzania obierków z ziemniaków, liści.  
9.Miejsce składowania śmieci.  
10.Inna nazwa tworzyw sztucznych.  

Przyroda jest bardzo cenna. Wielu ludzi nie docenia piękna przyrody, a to właśnie tam możemy 
spokojnie odpocząć. Na łonie przyrody, leżymy spokojnie, także mamy przyjemność posłuchania 
szumu traw, zbierania grzybów, owoców. Jest to dla nas po prostu odskocznia od zgiełku miast. 
Ludzie na wsi także nie doceniają przyrody, ponieważ mają ją na co dzień. Jednak mają do niej sza-
cunek, bo jest to potężna siła, która pozwala nam na naprawdę dobrą zabawę, dzieci mogą w takim 
miejscu się świetnie dotlenić. Obym zawsze mógł wracać na łono przyrody, bo to podstawa do re-
generacji sił. Wielu z was wyjeżdża na mazury, ma wtedy okazje świetnie się pobawić, popluskać i 
popływać. Tego przed blokiem nie da się przecież zrobić. Z pewnością coraz więcej osób, pragnie 

wrócić na łono natury, na wieś, bo tam jest pięknie i spokojnie. Moim zdaniem powinniśmy tam zaglądać i to coraz czę-
ściej, nie wyobrażam sobie bym miał kiedykolwiek nie jechać na wieś.  

Na podstawie http://www.przyrodnik.net 
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Kącik melomana 

Carly Rae Jepsen  
ft.Owl City-Good Time 
 
Woah-oh-oh-oh 
It's always a good time 
Woah-oh-oh-oh 
It's always a good time 
 
Woke up on the right side of 
the bed 
What's up with this Prince 
song inside my head? 
Hands up if you're down to get 
down tonight 
Cause, it's always a good time. 
 
Slept in all my clothes like I 
didn't care 
Hopped into a cab, take me 
anywhere 
I'm in if you're down to get 
down tonight 
Cause,it's always a good time 
 
Good morning and good night 
I wake up at twilight 
It's gonna be alright 
We don't even have to try 
It's always a good time 
 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
It's always a good time 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
We don't even have to try, it's 
always a good time. 
 
Feet down dropped my phone 
in the pool again 
Checked out of my room hit 
the ATM 
Let's hang out if you're down 
to get down tonight 
Cause, it's always a good time 

Good morning and good night 
I wake up at twilight 
It's gonna be alright we don't 
even have to try 
It's always a good time. 
 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
It's always a good time 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
We don't even have to try, it's 
always a good time. 
 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
It's always a good time 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
We don't even have to try, it's 
always a good time. 
 
Doesn't matter when 
It's always a good time then 
Doesn't matter where 
It's always a good time there 
 
Doesn't matter when, 
It's always a good time then 
 
It's always a good time 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
It's always a good time 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
We don't even have to try, it's 
always a good time 
 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
It's always a good time 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
We don't even have to try, it's 
always a good time. 

TŁUMACZENIE NA POLSKI: 

Woah-oh-oh-oh 
Zawsze jest dobry czas 
Woah-oh-oh-oh 
Zawsze jest dobry czas 
 
Obudziłem się po dobrej stronie 
łóżka 
Co jest z piosenką Prince'a w 
mojej głowie? 
Ręce do góry, jeśli jesteś zdoło-
wany, aby imprezować tej nocy 
Bo zawsze jest dobry czas 
 
Śpię w moich ciuchach jakby 
mnie to nie obchodziło 
Wskoczyłem do taksówki, za-
bierz mnie gdziekolwiek 
Jestem, jeśli jesteś zdołowany, 
aby imprezować tej nocy 
Bo zawsze jest dobry czas 
 
Dzień dobry i dobranoc 
Obudziłam się o zmierzchu 
Będzie w porządku 
Nawet nie musimy próbować 
Zawsze jest dobry czas 
 
Woah-oh-oh-oh 
Zawsze dobry czas 
Woah-oh-oh-oh 
Nawet nie musimy próbować, 
zawsze jest dobry czas. 
 
Mój telefon znów wylądował w 
basenie 
Wyrejestrowany z mojego poko-
ju uderz w bankomat 
Spędzimy wolny czas, jeśli jesteś 
zdołowany aby imprezować tej 
nocy 

Bo zawsze jest dobry czas 
Dzień dobry i dobranoc 
Obudziłam się o zmierzchu 
Będzie w porządku 
Nawet nie musimy próbować 
To zawsze dobry czas 
 
Woah-oh-oh-oh 
To zawsze dobry czas 
Woah-oh-oh-oh 
Nawet nie musimy próbować, 
zawsze jest dobry czas. 
Woah-oh-oh-oh 
To zawsze dobry czas 
Woah-oh-oh-oh 
Nawet nie musimy próbować, 
zawsze jest dobry czas. 
 
Nieważne kiedy 
Zawsze jest dobry czas, więc 
Nieważne gdzie 
Zawsze jest dobry czas 
Nieważne kiedy 
Zawsze jest dobry czas, więc 
 
Zawsze jest dobry czas 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh 
Zawsze jest dobry czas 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh 
My nawet nie musimy próbo-
wać, zawsze dobry czas. 
 
Zawsze będzie dobry czas 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
Zawsze będzie dobry czas 
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-
oh 
Nawet nie musimy próbować, 
zawsze jest dobry czas. 

COŚ o Carly 
Carly Jepsen urodziła się 21 listopada 1985 roku w Kana-
dzie. Ma 27 lat. Carly jest znana jako piosenkarka od 2007 
roku, pierwszy raz na żywo widzieliśmy ją w Idolu, w któ-
rym startowała i zajęła 3 miejsce. Nagrała płytę, potem 
podpisała kontrakt z wytwórnią muzyczną, gdzie nagrała 
dwie płyty. W jej życiu pojawił się Justin Bieber, który po-
mógł jej nagrać następny wokal i od tamtej pory powstały 
dwie piosenki ''Call Me Maybe'' i ''Godd Time'', którą na-
grała z Owl City. Teraz zamierza razem z Justinem nagrać 
wspólną piosenkę, trzymamy za nich kciuki. 

Dominika Orłowska 6a 
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Moje marzenia 

Każdy człowiek ma jakieś marzenia, 
lecz nie wszystkim się one spełniają. 
Moim największym marzeniem jest 
założenie stadniny koni. Bardzo lubię 
te zwierzęta. Chciałabym się z nimi za-
przyjaźnić i się nimi opiekować. Marzy 
mi się zorganizowanie nauki jazdy kon-
nej, oraz obozu jeździeckiego. Niestety 
są to chyba płonne marzenia. Realiza-
cja ich może się spełnić, ale trzeba 
mieć do tego dużo pieniędzy. Konie są 
dzisiaj bardzo drogie, a stadnina to nie 
tylko same zwierzęta. Trzeba kupić też 
działkę, oraz zbudować stajnie. Na ra-
zie muszę pożegnać się z tymi marze-
niami, a gdy będę dorosła może uda mi 
się je zrealizować. Myślę, że dobrze być 
marzycielem, ponieważ marzenia mo-
gą się spełnić nawet wtedy, kiedy się 
tego nie spodziewamy. 

Marta Smolińska 5c 

W czasie tych wakacji odpoczywałam nad Morzem Bałtyckim, dokładnie 
na  
wyspie Westerplatte.  Podziwiałam piękne niebo,  zawarłam nowe znajo-
mości.  
                                  -- pani R. Jabłońska 
Tegoroczne wakacje spędziłem w Egipcie.  Najbardziej podobała mi się 
wycieczka do Luksoru -miejsca świętego dla starożytnych Egipcjan.  Byłem 
również w Dolinie Królów i płynąłem rzeką Nil. 
                                            -- Mateusz kl.4b 
W tym roku na wakacje wyjechałam do Hiszpanii. W ośrodku, w którym 
mieszkałam  było odlotowo. Grałam w różne  gry i zabawy.  
                                    -- Agata kl. 5c 
Tegoroczne wakacje spędziłam w Krakowie.  To dla mnie miejsce magicz-
ne, byłam tam wiele razy  i nigdy mi sie nie znudzi. 
                                  -- pani K. Więckowska 
W te  wakacje wyjechałam na Suwalszczyznę, do miejscowości Giby. 
Świetnie bawiłam się i  wypoczęłam.   

                                  --Emilka kl. 4b 
W tym roku w wakacje uczestniczyłam w półkoloniach, organizowanych 
przez szkołę. Było super. Poznałam nowe koleżanki, brałam udział w wielu 
wycieczkach. 
                                  --Wiktoria kl.4b 

Przygotowała:  Julia Więckowka 5c 

Sonda wakacyjna 

Wywiad z panem  Krylą był  
krótki, lecz dużo się dowie-
działyśmy . 

Na czym polega praca leśni-
ka? 
-Polega na ochronie przyro-
dy, dbaniu o zwierzynę i o 
turystów znajdujących się 
w lesie. 
Jakie zwierzęta można spo-
tkać w tym lesie? 
-W tym lesie? Np. łosie, 
jelenie, sarny, dziki, bocia-
ny czarne, bieliki i żurawie. 
Wymieniłem  tylko kilka 
zwierząt lecz w tym lesie 
można gatunków spotkać o 
wiele więcej.  
Śmieci w lesie są dużym 

problemem. Ludzie wyrzu-
cają odpadki do lasów. Czy 
widuje Pan czasem kogoś 
kto to robi? 
-Rzadko, ale się widuje. 
Czy praca w lesie pośród 
zwierząt i roślin satysfak-
cjonuję pana?  
-Tak i to bardzo. Pracując w 
lesie można zaobserwować  
dużo gatunków zwierząt i 
roślin. 
Proszę Pana załóżmy że 
pańskiego zawodu nie wy-
myślono! Jak wyglądał by 
las bez leśniczego i jakie 
poniósłby  straty? 
-Myślę, że byłaby to pusty-
nia i nie byłoby lasu, zwie-
rząt i roślin. 
To był nasz pierwszy wy-
wiad i myślimy,  że był bar-
dzo ciekawy 
Tak od nas w lesie było 
super i nie możemy się do-
czekać  następnej wyciecz-
ki! 

Edyta Wasilewska i  
Julia Sobolewska 5a 

W dniu drugiego paździer-
nika o godzinie dziewiątej 
wszystkie czwarte klasy 
wyjechały na wycieczkę do 
stadniny koni w Józefowie. 
Jechaliśmy pół godziny. Na 
miejscu bardzo serdecznie 
powitali nas gospodarze. 
Na początku pani zaprowa-
dziła nas do stajni, opowie-
działa o tym, co jedzą konie 
i pokazała nam jak się je 
czyści. Kolejnym punktem 
wycieczki była jazda na 
koniach. Każdy mógł zoba-

czyć jak to jest jeździć na 
koniu. Po jazdach konnych 
przyjechała po nas bryczka i 
udaliśmy się na krótką wy-
cieczkę po lesie, która skoń-
czyła się wspólnym ogni-
skiem na terenie stadniny. 
Na zakończenie wizyty mie-
liśmy jeszcze pokaz jazdy 
konnej.  Do domu wrócili-
śmy bardzo zadowoleni i 
szczęśliwi. Wycieczka była 
bardzo udana i pouczająca. 

Justyna karczewska 4c  

Wywiad z panem leśniczym Integracja na szóstkę 
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Uśmiechnij  się 
Dżungla  
Na gałęzi wiszą dwa leniw-
ce. Mija pierwszy dzień i nic.  
Mija drugi i nic. To samo 
trzeciego dnia. Czwartego 
dnia jeden porusza głową  
na to drugi: 
 - Roman, aleś ty porywczy. 

JAK SIĘ UBIERAĆ? 
 
Współczesna młodzież ubiera się typowo na luzie. W skład ubioru wchodzi: zwykła luźna 
bluzka, bluzka z kapturem, koszula w kratkę, t-shirty w różnych wzorach i kolorach. 
Spodnie typu: rurki, leginsy, jeansy. Na nogach trampki, a do trampek koniecznie odjecha-
ne sznurówki, baleriny lub buty sportowe typu adidasy. Dla osób noszących biżuterię mod-
ne w tym sezonie są rzemyki, bransoletki, które bardziej przypominają różnobarwne sznur-
ki, kolorowe kolczyki, a we włosach kwiaty. 
Chłopcy ubierają się na typowego sportowca, czyli dresy, sportowe buty, z drugiej strony 
na skeyta. Spodnie z niskim krokiem, za duże koszulki i czapki z przekrzywionym daszkiem. 
Każdy może mieć swój indywidualny styl przez co może wyrazić swoją osobowość i siebie. 

Oliwia Kmiecik 

 Yorki to wdzięczne 
pieski do towarzystwa. Są 
żywe, ruchliwe i chętne do 
zabawy. Bardzo przywiązu-
ją się do swojego pana i 
całej rodziny, stają w jej 
obronie, gdy wyczują nie-
bezpieczeństwo. 

 Yorki nie potrzebują 
częstych i długich space-
rów. Takiego maluszka 
można zabrać ze sobą 
wszędzie. 

 Ze względu na ich pięk-
no, długą sierść są bywalca-
mi psich wystaw, gdzie pre-
zentują nowe fryzury i prze-
różne ozdoby. Sierść yorka 
powinna być codziennie 
szczotkowana i regularnie 
strzyżona. 

Na podstawie Pet Shop 
Barbara Stępniak 6b 
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Pies rasy YORK -   
odważny stojniś 

Sabina i małe pieski 

Z  21 na 22 września 2012r. 
wieczorem moja rodzina 
powiększyła się. Przyszły na 
świat małe szczeniaki rasy 
labrador. Wieczorem tata 
powiedział mi, że urodziły 
się pieski. Długo czekałam 
na szczeniaczki, bo aż 60 
dni. Po pół godziny były już 
trzy maleństwa. Mama nie 
pozwoliła mi iść ich zoba-
czyć, bo Sabina była wy-
straszona, ponieważ pierw-
szy raz została psią mamą. 
Po czterdziestu pięciu mi-
nutach były już cztery. Noc 
minęła nam na doglądaniu 
mamuśki. Okazało się rano, 
że Sabina została dumną 
mamą ośmiu szczeniąt. 

Niestety nie wszystkie prze-
żyły, trzy były słabsze i kilka 
pierwszych dni okazało się 
dla nich krytycznymi. Ale na 
szczęście mam teraz pięć 

ślicznych, z dnia na dzień 
coraz pulchniejszych i 
śmieszniejszych psiaczków. 
Jeszcze nie patrzą na oczka, 
ledwo utrzymują równowa-

gę na łapkach, a ja już nie 
mogę się doczekać kiedy 
będą mogły się ze mną ba-
wić. Na razie całym  ich 
światem jest mama – Sabi-

na, która troskliwie się nimi 
zajmuje i jest na każde ich 
pisknięcie. 
Ciąg dalszy przygód psiej 
rodzinki nastąpi.  

      Klaudia Materska 5c                                                                                                                                                                                           

Cadillac był pierwszym produkowanym w USA samochodem napę-
dzanym 16 cylindrowym silnikiem. Silnik miał 7,4 litra pojemności i 
rozwijał moc 165 km. Większość egzemplarzy Cadillaca V16 po-
wstała w pierwszym roku produkcji, ponieważ  
w Ameryce nastąpiła recesja i sprzedaż ekskluzywnych aut uległa, 
podobnie jak gospodarka, załamaniu. Premiera zaprezentowanego 
na wystawie motoryzacyjnej samochodu w Nowym Jorku w stycz-
niu 1930 roku nie mogła odbyć się w gorszym okresie. Mimo to 
premiera odbiła się wielkim echem. Cadillac V16 zebrał entuzja-
styczne recenzje i wydawało się, że popyt utrzyma się na satysfak-
cjonującym poziomie. Produkcja wzrosła z kilku dziennie do 20 aut. 
W połowie roku fabrykę opuściło 2000 Cadillaców V16. Samochód 
był oferowany w formie kompletnego  podwozia, do którego nad-
wozie dobierał odbiorca. Podstawowy katalog dostępnych karose-
rii obejmował 10 różnych wersji. Stosunkowo wysoki popyt na 
Cadillaca V16 utrzymał się zaledwie przez kilka miesięcy. W 1940 
roku producent zdecydował się wycofać model z produkcji. 

Cadillac V16 

Opracował: Piotr Gierałtowski 6b 


