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Witamy serdecznie wszystkich czytelników naszej gazetki po letnim wypoczynku. Mamy nadzieję, że przez wakacje wypoczęliście i nabraliście sił do nauki.
W nowym roku szkolnym w „Przerwie” znajdziecie wiele ciekawych artykułów dotyczących życia
naszej szkoły. Ukażą się w niej także propozycje ciekawych książek do przeczytania, przepisów kulinarnych i inne ciekawe publikacje. Chcemy, aby nasz dwumiesięcznik towarzyszył wam przez cały rok
szkolny.
Zespół redakcyjny
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
Jak co roku 14 października
obchodzimy
Dzień Edukacji Narodowej.
W tym dniu dziękujemy
wszystkim
nauczycielom
i pracownikom szkoły za
trud, wysiłek, staranie,
jakie wkładają w naszą
edukację i wychowanie. W poniedziałek 15 października 2012
roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela.
Uczniowie z klasy III B, pod opieką pani Aleksandry Borawskiej,
przygotowali program artystyczny. Były to przede wszystkim
żartobliwe piosenki, wiersze oraz skecze, wyłącznie na szkolne
tematy. Nauczyciele nagrodzili artystów gromkimi brawami.
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SPORTOWE EMOCJE W WARSZAWIE
Dnia 9 września wszystkie osoby zgromadzone na
Stadionie Narodowym w Warszawie przeżywały wielkie
emocje, ponieważ odbył się tam finał turnieju piłkarskiego Danone Nations Cup – Międzynarodowego Pucharu Dzieci. Zagrało 40 najlepszych drużyn
z 5 kontynentów. Przy wejściu rozdawane były pałeczki
do zagrzewania młodych Polaków do gry. Przed meczem Polski i Irlandii było sporo wolnego czasu. Można
było go spożytkować w różnorodny sposób, np. pójść
coś przekąsić. Najciekawszym punktem programu było odwiedzanie porozstawianych namiotów,
w których odbywały się przeróżne konkursy. Można było stworzyć swój własny jogurt, uwiecznić siebie na zdjęciu z Danonkiem i Danio. Była także możliwość zrobienia sobie zdjęć z rekwizytami w odcieniach bieli i czerwieni, a nawet wydrukowania ich i zgłoszenia do konkursu. Było też wiele innych
ciekawych konkurencji i atrakcji, a jedną z nich była wizyta na stadionie gwiazdy światowego footbolu
Zinedine Zidane. Z naszej szkoły grupka dzieci pod opieką p. Barbary Białej i p. Renaty Jaroszewicz
pojechała właśnie na to światowe wydarzenie. Środki uzyskane ze sprzedaży biletów zostały przekazane na cele programu „ Podziel się Posiłkiem”. Była to świetna zabawa dla wszystkich uczestników.
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WERONIKA W KUCHNI
Naleśniki z serem
Składniki na naleśnik:
1 szklanka mleka
1 szklanka wody gazowanej
2 szklanki mąki
1 jajko
szczypta soli
Składniki na nadzienie:
30 dekagramów białego sera
2 żółtka
3 łyżeczki cukru
Sposób przygotowywania:
1. Mieszamy w misce składniki do nadzienia.
2. W oddzielnej misce mieszamy składniki na naleśnik.
3. Smażymy naleśniki na niezbyt dużej ilości oleju.
4. Na usmażone naleśniki nakładamy 3 łyżki wymieszanego sera.
5. Naleśniki z nadzieniem zawijamy w rurkę.
6. Można polać sosem czekoladowym.
Weronika Krajewska kl. VI d
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ZABAWY MATEMATYCZNE
Zad 1.
Podczas wakacji każdy z pięciu nastolatków był przynajmniej w jednym pięciu
miejsc: na basenie, w bibliotece, kinie, filharmonii, pizzerii. W każdym z wymienionych miejsc były dokładnie dwie osoby. Każdy w jakimś miejscu był
tylko raz.
Wiadomo także, że:
Basia nie była na basenie.
Dorota była w jednym miejscu z Adamem, a w jednym z Czarkiem.
Żaden chłopak nie był w bibliotece.
Ela była w kinie.
Czarek był na basenie.
Adam był w filharmonii.
Dorota nie była w kinie, ale była w pizzerii.
Adam i Czarek nie byli razem w żadnym miejscu.
Które miejsce odwiedził każdy z przyjaciół?
Zad 2.
Przyjaciele – Mikołaj i Artur – od dawna nie mogą się umówić, żeby pójść razem do kina.
W dni tygodnia, które kończą się na literę „a” Artur chodzi na basen
Mikołaj często jeździ do babci: spędza tam trzy dni w tygodniu- te, które mają najwięcej liter.
W każdy piątek chłopcy chodzą na piłkę nożną.
Którego dnia będą mogli umówić się do kina?

Zad 3.
Bracia Andrzej i Michał na zmianę sprzątają swój pokój. Andrzejowi ta czynność zajmuje 15 minut,
natomiast Michał potrzebuje aż 30 minut. Gdyby razem wzięli się do porządków, ile czasu zajęłoby im
sprzątanie?
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PRZYSŁOWIA
Dokończ przysłowia:
1.
2.
3.
4.
5.

Gdzie kucharek sześć , tam nie ma ...
… nie może tam babę pośle.
Jak Cię …, tak Cię piszą.
… na złe nie radzi.
Nic … na świecie.
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Oskar i Pani Róża”
Powieść Schmitta jest opowieścią nie tylko o dziecku chorym na białaczkę, ale i o dorosłych, o ich uprzedzeniach, fobiach i niespełnieniach. Jego książka
jest również prośbą o odpowiedź na pytanie: „Jak żyć?”. Sprawi ona, że uronisz
kilka łez. Książka działa jak ekstrakt przywracający wiarę. Każdy, bez względu na
wiek, powinien ją przeczytać. Szczególnie osoby biorące udział w Wojewódzkim
Konkursie z Języka Polskiego, ponieważ ta książka jest w wykazie literatury.

KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Kim z zawodu była pani Róża?
Jeden z kolegów chłopca.
Kolor skóry Peggy Blue przed operacją.
Do kogo chłopczyk pisał list?
Pani…
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Hasło: …………………………….
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UŻYCIE SŁÓWEK „SOME” I „ANY”
Z RZECZOWNIKAMI
W zdaniach w języku angielskim rzeczownik, poza nielicznymi wyjątkami, nie może stać sam. Mogą
koło niego stać przedimki (a/the/an) albo inne słówka takie jak SOME I ANY. Some używamy w zdaniach twierdzących, a Any w przeczących i pytaniach.
ZAPAMIĘTAJ!
SOME stawiamy przed:
rzeczownikiem niepoliczalnym (np. some water- nie wiadomo ile „trochę” wody)
rzeczownikiem w liczbie mnogiej (np. some potatoes
Rzeczownik/noun
potato
potatoes
water
Warsaw

a/an

Some

The

Any

Tak możesz powiedzieć
Tak nie możesz
powiedzieć
Tak nie możesz
powiedzieć
Tak nie możesz
powiedzieć

Tak nie możesz powiedzieć
Tak możesz powiedzieć
Tak możesz powiedzieć
Tak nie możesz powiedzieć

Tak możesz powiedzieć
Tak możesz powiedzieć
Tak możesz powiedzieć
Tak nie możesz
powiedzieć

Tak nie możesz
powiedzieć
Tak możesz powiedzieć
Tak możesz powiedzieć
Tak nie możesz
powiedzieć

Co znaczą te słówka?
Fortune- Teller – wróżka
Trampoline – trampolina
Paddle boats – mini łódeczka do pływania
Ghost train – straszny pociąg
Thrill Rider – zjeżdżalnie z dreszczykiem
To spin – wirować
Slot machine – automat do gry
A Ferris Wheel – diabelski młyn
Ciekawe!
W British English wesołe miasteczko to funfair, czasami pisane też fun fair. Dla Amerykanina i Kanadyjczyka natomiast to amusement park
Fajne przymiotniki i rzeczowniki
Funny – śmieszny (np. funny faces – śmieszne twarze)
Fun – zabawa, rozrywka(np. w zdanie: English is fun – Angielski jest zabawny)
Amusing – rozbawiający
Amusement – coś bawi; rozrywka
Entertaining – umiejący zaciekawić i rozbawić
Entertainment - rozrywka

Weronika Biała kl. VI d



5|Strona

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
PRZERWA – GAZETKA SZKOLNA NR 1 (16)

WARTO OBEJRZEĆ
„Królewna Śnieżka i Łowca”
Dawno temu w odległej krainie żyła bardzo zła królowa. Poleciła
ona myśliwemu zabić dziewczynę piękniejszą od niej samej. Królowa nie
spodziewała się, że myśliwy sprzeciwi się jej rozkazom i zamiast zabić Królewnę Śnieżkę, nauczy ją walczyć. Pomaga Śnieżce zorganizować ruch oporu, w którym bierze także udział siedmiu krasnoludków.
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STYPENDIA BURMISTRZA
MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Dnia 31 października 2012 roku na Sesji Rady
Miasta Wysokie Mazowieckie odbyło się uroczyste
wręczenie wyróżnień najlepszym uczniom miasta.
Stypendia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie za
osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2011/2012
zostały przyznane następującym uczniom naszej szkoły: Biała Weronika, Choińska Weronika, Dzieniszewski
Piotr, Grodzka Aleksandra, Kaczyński Andrzej, Kalinowski Konrad, Kaliszczyk Karolina, Kossoń Aleksandra, Krajewska Weronika, Mierzwińska Natalia, Mirek Roksana, Ogrodnik Magdalena, Ogrodnik Michał, Piekutowski Milosz, Roszkowska Wiktoria, Stypułkowska Sylwia. Stypendia sportowe otrzymały:
Berbachowska Magdalena Kinga, Choińska Weronika.
Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów!
Zespół redakcyjny
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