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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wakacje już minęły, wszyscy wracamy do dawnych obowiązków. Na pocieszenie, już teraz
możecie przeczytad pierwszy numer gazetki szkolnej „PRZERWA”. Stworzona została ona w ramach
programu edukacyjnego „Akademia Twórczości - przepustką do wymarzonej przyszłości” przez
sekcję dziennikarską.
Mamy nadzieję, że Wam, czytelnikom, się ona spodoba.
Wszystkim życzymy udanej lektury!

REDAKCJA


W numerze:
Zajęcia taneczne – str. 1
eTwining – str. 2
Zajęcia plastyczne – str. 3
Zespół wyobraźni i twórczego
myślenia – str. 3
Z brzegiem rzeki, z biegiem
lat… – str. 4
Dzieo Nauczyciela – str. 5
Wielobój sprawnościowy
kl. IV – str. 5
Mistrzostwa szkoły w ringo
kl. VI – str. 6
Mistrzostwa szkoły w ringo
kl. V – str. 7
Wycieczka do Warszawy –
str. 8
Nie każdy jest Einsteinem, ale
może każdy mógłby nim byd –
str. 9
W następnym numerze –
str. 10
Kącik śmiechu – str. 10

ZAJĘCIA TANECZNE
Zajęcia
„Ruch,
rytmika, taniec” odbywają
się w każdym tygodniu.
Biorą w nich udział
dziewczęta z klas I-III.
Uczestnictwo
w
tego
rodzaju kole zainteresowao
to nie tylko rozrywka, ale
również sposób na stres,
dobre
samopoczucie,
radośd, odprężenie umysłu,
relaks i
równocześnie
aktywna forma spędzania
wolnego czasu.

Andrzej Kaczyoski kl. II c
Roksana Mirek kl. IV a
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eTwining
W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła już po raz kolejny
przystąpiła do pracy w programie eTwinning.
Głównym i najważniejszym celem projektu jest współpraca za
pośrednictwem
mediów
elektronicznych z innymi
szkołami w Unii Europejskiej. Grupa 13 uczniów z różnych
klas pracuje nad projektem „My small homeland” „Moja mała Ojczyzna”. Pracę nad tym projektem
koordynują p. Iwona Murawska oraz p. Agnieszka
Porzezioska.

Pierwsze zajęcia poświęcone były na zapoznanie
się z zasadami pracy na portalu eTwining oraz na
zaprezentowanie innych zaaprobowanych projektów
w pracowni komputerowej. Nawiązaliśmy kontakt
z wieloma szkołami europejskimi. Po wielu negocjacjach
znaleźliśmy szkołę z Republiki Czech, która była chętna
do współpracy z nami. Dodatkowo do naszego projektu
dołączyły już szkoły z Turcji, Rumunii i Macedonii.
Wszyscy razem będziemy starali się w języku
angielskim przy użyciu narzędzi technologii
informacyjnej zaprezentowad co interesującego
i ciekawego można zobaczyd w Polsce, naszym mieście
i szkole.
Na dzieo dzisiejszy wszyscy uczniowie, którzy
pracują nad projektem wykonali prezentacje
multimedialne
o
sobie,
swojej
rodzinie,
zainteresowaniach, napisali krótkie listy o sobie.
Jeszcze w październiku planujemy wspólnie razem
wykonad plakat nt. „Wędrówka po naszym mieście” – „A trip cross my town”.

mgr Iwona Murawska







Gazetka szkolna „PRZERWA” jest również dostępna na stronie internetowej szkoły.
Adres szkoły: www.sp1wysmaz.nets.pl
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ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Kółko plastyczne to zajęcia, które mogłyby trwad do
późnego wieczora.
Zainteresowani poznają tu przeróżne
tworzywa , szukają oryginalnych kształtów i form. Ale przejdźmy
do rzeczy…. Spacer w liściach to niezwykła przygoda plastyczna.
To właśnie na zajęciach pozalekcyjnych eksperymentujemy
z liśdmi, ucząc się czytad
temperaturę barw.
Nie
wiadomo jednak czy to
czego uczymy się na kółku
plastycznym przenosi się
na codzienne odczucia
i zachowania, czy to czego
doświadczamy
chcemy
obrabiad
artystycznie
w szkole.
Najważniejsze, że każdy uczestnik zajęd może eksperymentowad z tworzywem i przyrodą.

Elwira Jabłooska kl. VI d
Karolina Zamościoska kl. VI d





ZESPÓŁ WYOBRAŹNI I TWÓRCZEGO MYŚLENIA
Uczniowie kl. I – III chętnie
uczestniczą na zajęciach „Zespołu
wyobraźni i twórczego myślenia”. Na
spotkaniach
dzieci
rozwiązują
zadania logiczne, rebusy, łamigłówki,
krzyżówki i różne zagadki mające na
celu rozwijad logiczne myślenie.
Każde zajęcia rozpoczynają się
muzyką relaksacyjną. Odbyły się już zawody w warcaby.
Do finału przeszły:
Julia Kamioska
Gabriela Kalinowska
Wiktoria Mruszczyk

mgr Elżbieta Kalinowska
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„Z BIEGIEM RZEKI, Z BIEGIEM LAT…”
Uczniowie zrzeszeni w zespole „Historii i kultury regionalnej” (sekcja „Olimpijczyk”) w ramach
realizacji programu dnia 13 października 2009 roku odbyli krajoznawczą wycieczkę. Trasa podróży
wiodła do Broku nad Bugiem, Treblinki i Zuzeli. Organizatorem i kierownikiem wyprawy był opiekun
zespołu dr Tomasz Śmigielski, opiekę nad 42-giem dzieci sprawowały s. Miriam i mgr Joanna Ciura.
Brok nad Bugiem to najmniejsze miasto
w Polsce, liczy ok. 2000 mieszkaoców. Tam kooczy
swój bieg nasza rzeka Brok, która wpada do Bugu.
Uczniowie mogli podziwiad szeroką, czystą rzeką, po

której pływały dwa dumne łabędzie. Ich obecnośd
miała dla nas symboliczną treśd, gdyż właśnie łabędź
jest godłem Wysokiego Mazowieckiego. Naszą
obecnośd w Broku utrwaliliśmy na tle pięknego kościoła, ratusza, rynku.
Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Treblince. Pani
przewodnik opowiadała ciekawe, a zarazem
wstrząsające historie z okresu II wojny światowej,
gdy Niemcy urządzili ludziom miejsce niewolniczej
pracy i zagłady. Treblinka to jeden wielki cmentarz.
Tu zginął m.in. znany lekarz i pedagog, przyjaciel
dzieci - Janusz Korczak Tu też ponieśli męczeoską
śmierd Żydzi z Wysokiego Mazowieckiego
i okolicznych wsi. Oprócz nas to szczególne miejsce
odwiedziła młodzież izraelska, która złożyła hołd
swoim przodkom, ofiarom holocaustu.
Zuzela to mała miejscowośd, rodzinna wieś
Prymasa
Tysiąclecia
kardynała
Stefana
Wyszyoskiego. Nabożnie nawiedziliśmy kościół p.w.
św. Trójcy. Następnie zwiedziliśmy dawną szkołę,
dziś muzeum prymasa. Licznie zgromadzone
pamiątki po wielkim Polaku budziły powszechne
zainteresowanie młodych turystów.
Wycieczka w scenerii złotej, polskiej jesieni
była udana, mimo że na dworze było dośd chłodno.
Mieliśmy jednak szczęście, bo nazajutrz (14.X.)
w Dniu Nauczyciela rozpętała się śnieżyca, w całej Polsce przeżyliśmy pierwszy atak zimy. Regionaliści
ze Szkoły Podstawowej nr 1 przetarli ciekawy szlak turystyczny wzdłuż rzeki Brok. Zachęcamy innych
do zwiedzania pogranicza Mazowsza i Podlasia.
dr Tomasz Śmigielski
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
Dnia 15 października 2009 roku o godzinie 1330 na
hali sportowej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Przybyli na nią wszyscy pracownicy oświaty naszej
szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Burmistrza
pani Ewa Konarzewska, Przewodniczący Rady Rodziców pani
Danuta Roszkowska i pan Andrzej Laskowski. Pani dyrektor
Małgorzata Koc wygłosiła piękne przemówienie i złożyła
nauczycielom życzenia. Następnie odbyło się przedstawienie
które przygotowały klasy II e i V c oraz chór szkolny pod
opieką pani Marzanny Puchalskiej i pani Katarzyny
Matuszewskiej. Pani Maria
Śmigielska przepięknie
udekorowała miejsce przedstawienia.
Na
zakooczenie
przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego wręczyli pracownikom szkoły kartki
z życzeniami oraz płytę relaksacyjną.
Gabriela Przychodzeo kl. V e


WIELOBÓJ SPRAWNOŚCIOWY KLAS IV
2 października 2009r. odbył się „Wielobój sprawnościowy
klas IV”. Miedzy sobą rywalizowali uczniowie klas IV w 12 osobowych
drużynach. Klasa musiała także zaprezentowad swoich kibiców. Przy
pierwszym stanowisku dzieci musiały wykonad tor przeszkód. Drugim
zadaniem był strzał do bramki unihokeja. Najbardziej dzieciom
podobały się skoki na piłce z rogami. Następną konkurencją były rzuty
do kosza. Najtrudniejsza była krzyżówka, która zawierała hasła na
temat sportu. Ostatnim i chyba najśmieszniejszym zadaniem było
trafienie dużą gumową piłką do bramki.
W ogólnej klasyfikacji:
I miejsce zajęła klasa IV a z 24 punktami
II miejsce zajęła klasa IV d z 23 punktami
III miejsce zajęła klasa IV e z 22 punktami
IV miejsce zajęła klasa IV c z 20 punktami
V miejsce zajęła klasa IV b z 18 punktami

GRATULUJEMY!
Julita Gmitrzuk kl. VI e
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MISTRZOSTWA SZKOŁY W RINGO
KLAS VI
W dniach 9 i 16 października 2009 roku odbyły się
MISTRZOSTWA SZKOŁY W RINGO dziewcząt, natomiast w dniach
5 i 12 października 2009 roku chłopców. Mecze rozgrywane były
w hali sportowej jednocześnie na dwóch boiskach. Zawodnicy grali
w systemie „każdy z każdym”. Wszyscy uczestnicy dali z siebie
wszystko.
Rozgrywki dziewcząt:
09.10.2009r.
1. kl. VI b – kl. VI e – 0:2
2. kl. VI e – kl. VI c – 2:0
3. kl. VI c – kl. VI a – 2:0
16.10.2009r.
1. kl. VI d – kl. VI e – 2:0
2. kl. VI b – kl. VI c – 1:2
3. kl. VI e – kl. VI a – 2:0

1. kl. VI c – kl. VI d – 0:2
2. kl. VI a – kl. VI b – 1:2

1. kl. VI a – kl. VI d – 0:2
2. kl. VI d – kl. VI b – 2:1

Ostateczne wyniki dziewcząt:
I miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI d
II miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI e
III miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI c
IV miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI b
V miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI a
Rozgrywki chłopców:
05.10.2009r.
1. kl. VI b – kl. VI e – 0:2
2. kl. VI e – kl. VI c – 2:1
3. kl. VI c – kl. VI a – 2:1
12.10.2009r.
1. kl. VI d – kl. VI e – 1:2
2. kl. VI b – kl. VI c – 1:2
3. kl. VI e – kl. VI a – 2:0

1. kl. VI c – kl. VI d – 2:1
2. kl. VI a – kl. VI b – 0:2

1. kl. VI a – kl. VI d – 2:1
2. kl. VI d – kl. VI b – 1:2

Ostateczne wyniki chłopców:
I miejsce zajęli chłopcy z klasy VI e
II miejsce zajęli chłopcy z klasy VI c
III miejsce egzekwo zajęły klasy VI a, VI b, VI d.
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!
Natalia Modzelewska kl. VI e
Karolina Mężyoska kl. VI e
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MISTRZOSTWA SZKOŁY W RINGO
KLAS V
W dniach 23 i 30 października 2009 roku odbyły się MISTRZOSTWA SZKOŁY W RINGO
dziewcząt, natomiast w dniach 19 i 26 października 2009 roku chłopców. Mecze rozgrywane były
w hali sportowej jednocześnie na dwóch boiskach. Zawodnicy grali w systemie „każdy z każdym”.
Wszyscy uczestnicy dali z siebie wszystko.
Rozgrywki dziewcząt:
23.10.2009r.
1. kl. V b – kl. V e – 2:1
2. kl. V e – kl. V c – 1:2
3. kl. V c – kl. V a – 0:2
30.10.2009r.
1. kl. V d – kl. V e – 2:0
2. kl. V b – kl. V c – 2:0
3. kl. V e – kl. V a – 0:2

1. kl. V c – kl. V d – 0:2
2. kl. V a – kl. V b – 2:0

1. kl. V a – kl. V d – 2:0
2. kl. V d – kl. V b – 2:0

Ostateczne wyniki dziewcząt:
I miejsce zajęły dziewczęta z klasy V a
II miejsce zajęły dziewczęta z klasy V d
III miejsce zajęły dziewczęta z klasy V b
IV miejsce zajęły dziewczęta z klasy V c
V miejsce zajęły dziewczęta z klasy V e
Rozgrywki chłopców:
19.10.2009r.
1. kl. V b – kl. V e – 2:0
2. kl. V e – kl. V c – 1:2
3. kl. V c – kl. V a – 2:0
26.10.2009r.
1. kl. V d – kl. V e – 2:0
2. kl. V b – kl. V c – 0:2
3. kl. V e – kl. V a – 0:2

1. kl. V c – kl. V d – 2:0
2. kl. V a – kl. V b – 2:1

1. kl. V a – kl. V d – 1:2
2. kl. V d – kl. V b – 2:1

Ostateczne wyniki chłopców:
I miejsce zajęli chłopcy z klasy V c
II miejsce zajęli chłopcy z klasy V d
III miejsce zajęli chłopcy z klasy V a
IV miejsce zajęli chłopcy z klasy V b
Chłopcy z klasy V e nie ukooczyli turnieju.
GRATULUJEMY!!!
Natalia Modzelewska kl. VI e
Karolina Mężyoska kl. VI e
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WYCIECZKA DO WARSZAWY
15 października 2009 r. 36 uczniów naszej szkoły
uczestniczyło w wycieczce do Warszawy. Wyjazd został
zorganizowany w ramach Projektu „Akademia Twórczości –
przepustką do wymarzonej przyszłości”. Opiekunkami wycieczki
były p. Joanna Godlewska, p. Jadwiga Molenda i p. Mariola
Woroszył.
Najważniejszym
punktem programu wycieczki
było zwiedzanie Muzeum
Narodowego
połączone
z lekcją muzealną, której
celem
było
rozbudzanie
wśród uczniów zainteresowao
sztuką. Dzieci pod opieką pani
przewodniczki
odbyły
fascynujący
spacer
po
galeriach
muzealnych.
Odwiedziły Galerię Sztuki
z Faras,
Galerię
Sztuki
Średniowiecznej,
Galerię
Malarstwa Europejskiego, Galerię Malarstwa Polskiego oraz
Galerię Polskiej Sztuki Zdobniczej. W każdej galerii uczniowie
w sposób aktywny poznawali wybrane dzieła sztuki. Z wielkim
zaangażowaniem wykonywali różnorodne dwiczenia, które pomogły
im samodzielnie odkrywad
tajemnice muzeum. Kolejnymi
punktami
wycieczki
było
zwiedzanie Muzeum Ewolucji
w Pałacu Kultury i Nauki oraz
spacer po Starym Mieście.
Uczniowie
zobaczyli
Plac
Zamkowy
i
Kolumnę
Zygmunta, odwiedzili Syrenkę
na Rynku Starego Miasta oraz
Pomnik Małego Powstaoca. Wycieczka była bardzo udana.
Największe wrażenie wywarła na uczniach wizyta w Muzeum
Narodowym. Po raz pierwszy mieli okazję obcowad ze sztuką „przez
wielkie S”. Z pewnością wrócą do muzeum nie raz, bo przecież
zostało tam jeszcze wiele tajemnic do odkrycia.

mgr Jadwiga Molenda
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NIE KAŻDY JEST EINSTEINEM,
ALE MOŻE KAŻDY MÓGŁBY NIM BYĆ
Takie rozważania towarzyszą zajęciom
w ramach sekcji „Olimpijczyk” – zespół matematyczny.
Najlepsi matematycy i uczniowie interesujący się tym
przedmiotem z klas czwartych spotykają się w każdą
środę. Na tych zajęciach czwartoklasiści rozwijają
umiejętności
i
zdolności
matematyczne,
a w szczególności:
 rozwijają wyobraźnię przestrzenną przez
wykorzystanie pojęd geometrycznych
w sytuacjach praktycznych,
 doskonalą i zdobywają nowe umiejętności
wykonywania operacji rachunkowych,
 próbują samodzielnie uzasadnid niektóre
własności matematyczne,
 rozwijają logiczne myślenie przez rozwiązywanie
zadao tekstowych w praktycznym kontekście.
Zajęciom towarzyszy dobra zabawa: zagadki, gry,
testy i krzyżówki matematyczne. Wiemy, że dwiczenie
czyni mistrza. Chcemy jak najlepiej wypaśd
w Międzynarodowym
Konkursie
KANGUR
2010.
Wszystkim uczniom naszej szkoły dedykujemy wiersz:
Chcesz byd inżynierem, księgowym,
architektem, biznesmenem, informatykiem.
Musisz skoczyd po rozum do głowy
i byd dobrym matematykiem.
P.S. Skoki po rozum do głowy też wymagają treningów.

mgr Elżbieta Słonecka
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W NASTĘPNYM NUMERZE
Ślubowanie uczniów kl. I wraz ze wspaniałym przedstawieniem
Wigilia szkolna
Mistrzostwa szkoły w ringo kl. IV
Mistrzostwa szkoły w siatkówkę kl. VI i kl. V
Co nowego na portalu eTwinning
… i wiele innych ciekawych artykułów.

UWAGA!
Czy chcecie, aby w następnym numerze ukazał się artykuł o zajęciach w ramach programu
edukacyjnego „Akademia twórczości – przepustką do wymarzonej przyszłości”, które według Was
zasługują na miejsce w gazetce? Dajcie nam znad, a my wszystkim się zajmiemy: zrobimy kilka fotek,
napiszemy artykuł i GOTOWE!
Pozdrawiamy wszystkich czytelników!
Weronika Ciecierska kl. VI d
Michalina Mormol kl. VI d


KĄCIK ŚMIECHU
Krzysiu, co wiesz o jaskółkach - pyta
nauczycielka biologii.
- To bardzo mądre ptaki - mówi chłopiec.
- Odlatują, gdy tylko rozpocznie się rok szkolny.

Mareczku, czy twój tata dalej odrabia za ciebie
lekcje? - pyta nauczycielka.
- Nie, proszę panią. Ta ostatnia pała zupełnie go
załamała.

Ojciec sprawdza Jasiowi lekcje i pyta:
- Synku, który z przedmiotów w szkole
najbardziej lubisz?
- Dzwonek tato...

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:
- Co ty znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzad...

Zespół dziennikarski:
Kaczyoski Andrzej kl. II c, Mirek Roksana – kl. IV a, Przychodzeo Gabriela kl. V e,
Antoniak Emilia kl. V e, Niewioska Marta – kl. VI b, Wyszomirska Katarzyna kl. VI b,
Ciecierska Weronika kl. VI d, Jabłooska Elwira kl. VI d, Mormol Michalina kl. VI d,
Zamościoska Karolina kl. VI d, Gmitrzuk Julita kl. VI e, Mężyoska Karolina kl. VI e,
Modzelewska Natalia kl. VI e.

Opiekunowie:
mgr Ewa Kudmierowska – Mirek
mgr Agnieszka Porzezioska
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