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14 października obchodziliśmy Dzień 
Nauczyciela. 



 
 
Ten dzień jest dla 
wszystkich 
uczniów  
i nauczycieli 
dniem wolnym. 
 



W październiku odbywa się także uroczystość pasowania na uczniów dzieci  
z klas pierwszych. 

  
Pani dyrektor pasuje ich na uczniów wielkim ołówkiem, tak jak kiedyś książęta 

swoich rycerzy ;-) 
 



W naszej szkole 
jest aż 9 klas 
pierwszych, od 
1”a” do 1 „i”…  
 

… więc pani dyrektor ma 

dużo pracy  
 



Okazało się, że  
w naszym okręgu wygrał 
kandydat prawicowej partii 
PIS i zostanie jednym  
z 460 posłów, bo tylu 
zasiada w polskim Sejmie. 

W budynku szkoły  
przygotowano aż dwa 
lokale wyborcze, bo  
w Polsce 25 października 
odbyły się wybory do 
Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 



W naszej szkole też odbyły się wybory – do Samorządu 
Uczniowskiego. Kandydaci reklamowali się na plakatach wyborczych.... 

Przewodniczącym został Jakub Dąbrowski z klasy 6 d. 



W październiku 
zakończyliśmy zbiórkę 
książek dla dzieci  
z sochaczewskiego 
szpitala. 
 

Zebraliśmy około 200 
książek.  

Na zdjęciu Kinga  

z klasy 6, która też 
podarowała swoje 
książki… 



Wszystkie klasy drugie wybrały się na ciekawą i pouczającą wycieczkę 
do Puszczy Kampinoskiej, która znajduje się niedaleko Sochaczewa… 



Wiele się nauczyliśmy… 





Puszcza Kampinoska jest parkiem narodowym,  

a jego symbolem jest łoś  



Pilnie uczyliśmy się także ortografii, która akurat  

w polskim języku jest bardzo trudna … 



W nauce pomagają nam słowniki ortograficzne, w których zapisane są 
wszystkie trudne wyrazy… 



Teraz już czytamy 
nową książkę – 
legendę o dzielnym 
Szewczyku 
Dratewce…. 

…. który 
podstępem 
zwyciężył okropną 
czarownicę ;-) 



Szykujemy 
niespodziankę… 

Dla młodszych klas 
postaramy się 
przygotować 
inscenizację (czytanie  
z podziałem na role) ;-) 



A na pracach ręcznych wykonaliśmy ciekawe mebelki z patyczków po 
lodach i dowiedzieliśmy się wiele o pracy stolarza… 



Może w domu też spróbujemy? 



Ciągle coś się dzieje… 



Pozdrawiamy Was 
serdecznie… 

Wkrótce napiszemy, bo 
listopad też będzie 
ciekawy… 

 

A tak wygląda 
przystanek autobusowy 
przed szkołą  
w październiku… 



To na tyle… 

Przygotowały: 

Joanna Dobkowska 

Justyna Pęsiek z klasą 2f 

Tłumaczenie:  
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