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Witamy wszystkich czytelników naszej gazetki. Wakacje 2014 skończyły się i czas wrócić do na-

szych obowiązków. Mamy nadzieję, że ten rok szkolny przyniesie jeszcze lepsze wyniki w nauce, 

a pogoda ducha nigdy nas nie opuści. Życzymy również, abyście rozwijali swoje zdolności i zaintere-

sowania. Powodzenia w nowym roku szkolnym!  

Zespół redakcyjny 
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WSPOMNIENIA  

O PEWNYM WRZEŚNIU... 

 
Dnia 1 września 1939 roku Hitlerowcy napadli na Wester-

platte, Wojskową Składnicę Tranzytową. Atak rozpoczął nie-
miecki pancernik „Schleswig-
Holstein”. Dzielni Polacy bro-
nili się przez następnych 7 dni, 
stali się symbolem polskiego 
oporu. We wrześniu 1939 r. 
nie tylko Niemcy zaatakowali 
nasz kraj, 17 września wróg 
nadszedł też ze wschodu. 
Hitlerowcy i radzieccy żołnie-
rze 22. września w Brześciu, 
urządzają paradę z okazji zwy-
cięstwa nad Polską.  Polacy 
jednak nigdy się nie poddali, 
i walczyli o wolny kraj do 

ostatniej kropli krwi. Są przykładem prawdziwej walki o dobro 
swoich rodzin i kraju.  

 
Hanna Zagroba,  kl. VI a
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

 
1. września 2014 roku zaczął się nowy rok szkolny. Pani dyrektor 

powitała nowoprzybyłych uczniów klas pierwszych,  nauczycieli i oczywi-
ście starsze klasy. Po oficjalnym rozpo-
częciu nowego roku szkolnego uczniowie 
spotkali się z wychowawcami i otrzymali 
najważniejsze informacje organizacyjne. 
Mamy nadzieję,  że ten rok będzie wesoły 

i oczywiście z dobrymi ocenami! 
 

Gabriela Powojska,  kl. VI a 
 

 

MISTRZOWIE SZACHOWNICY 
 

 
25 października w Czyżewie odbył się Powiatowy Turniej Szacho-

wy. Uczniowie z naszej szkoły pokazali, na co ich stać. Spryt, a jedno-
cześnie zasada fair play pozwoliła wywalczyć naszym chłopcom  
i dziewczętom III miejsce w powiecie.  

Gratulujemy!  
                                                                                                                         

Natalia Sokołowska,  kl. VI a                         


 

REBUS 

 

 

 

Ż                                    TKO                              KAMI 

Hasło:  _ _ _ _ _ _  

Martyna Maliba,  kl. VI a 
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SPORT W NASZEJ SZKOLE 

Lekkoatletyka 
 22 września uczniowie naszej szkoły brali udział w Mistrzostwach 
Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Turniej odbył się 
w Sokołach. Uczestniczyła  w nich udział młodzież z 19 szkół po-
wiatowych. Rozgrywki były bardzo emocjonujące, a nasi sportow-
cy z zaangażowaniem walczyli o miejsca na podium. Naszą szkołę 
reprezentowało 43 uczniów z klas 4-6. Indywidualnie 8 osobom 
udało się dostać do następnego etapu.                                                                                                                 

Oto oni:  
Kaliszczyk Jakub kl. IV c, Grabowska Dominika kl. V a, 
Radziejewski Adrian kl. V d, Gołaszewska Aleksandra kl. V d, 
Ługowski Mateusz kl. V d, Kiełek Aniela kl. VI c, 
Sokołowska Sylwia kl. VI d, Mormol Wiktoria kl. VI e. 
 

 
  
 
 

Unihokej 
Z kolei  26 października unihokeistki z naszej szkoły dumnie repre-
zentowały nas podczas Powiatowego Turnieju Unihokeja. Rozpo-
czynając rozgrywki, nie dały szans swoim rywalkom z Czyżewa, 
Dąbrowy Wielkiej i Rosochatego. Świetne mecze i determinacja 

zapewniły im pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu.  Życzymy dalszych sukcesów! 
  

Zespół redakcyjny 

 

SZKOLNE KOŁO PCK 

Od kilku lat w naszej szkole funkcjonuje szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Pod prze-

wodnictwem p. Krystyny Rękawek prowadzimy profilaktykę prozdrowotną, pomagamy, wspieramy 

chorych, biednych i rodziny wielodzietne. Zajmujemy się m.in. akcjami charytatywnymi i społecznymi. 

Od początku roku przeprowadziliśmy akcje: „Mleko w Szkole” i „Dzień Walki z Głodem”. W czasie tej 

drugiej, symbolicznie rozdawałyśmy uczniom połowę jabłka, zachęcałyśmy, aby NIE wyrzucać jedze-

nia, a przede wszystkim dzielić się nim z innymi. Wspólnie zrobiłyśmy plakaty, które następnie poro-

zwieszałyśmy w najczęściej odwiedzanych miejscach w szkole.  

We wrześniu tego roku, uczniowie naszej szkoły wybrali także zarząd naszego SK PCK, w skład 

którego weszły: Hanna Zagroba – przewodnicząca, Aleksandra Zawistowska – zastępca, Julia Krajew-

ska – skarbnik i Weronika Sienicka - sekretarz. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z klas V i VI 

na spotkania naszego koła, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 13.25.  

Hanna Zagroba,  kl. VI a 
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NATALIA W KUCHNI 

Mus jabłkowy z czekoladą 

Składniki: 

 5 kwaśnych jabłek 

 0,5 litra soku jabłkowego 

 1 laska cynamonu 

 4 łyżki masła orzechowego 

 100 g gorzkiej czekolady 

 50 mg masła 

 50 ml śmietany 30% 
 

Sposób przygotowania: 

Obierz jabłka i wytnij gniazda nasienne.  Przełóż do garnka i zalej sokiem jabłkowym. Dodaj laskę 

cynamonu i gotuj. Jabłka zmiksuj, dodaj masło orzechowe i  jeszcze raz zmiksuj. Przelej do pucharków 

lub filiżanek. Czekoladę z masłem i śmietaną rozpuść w kąpieli wodnej. Następnie delikatnie nalewaj 

czekoladę na deser, aż pokryje cały wierzch. Odstaw do lodówki. 

Smacznego ! 

Natalia Sokołowska,  kl. VI a 






WARTO PRZECZYTAĆ 
 

"Ostatnia Piosenka" 
 

Książka opowiada o siedemnastoletniej Ronnie Miller, córce 

sławnego pianisty. Dziewczyna jest mieszkanką Nowego Yorku. Nieocze-

kiwanie, matka wysyła ją na wakacje do południowej Karoliny, obecnego 

miejsca zamieszkania ojca dziewczyny. Bohaterka po 3 latach nierozma-

wiania z tatą, musi z nim zamieszkać. Pojawia się również Will... Czy 

dziewczyna naprawi błędy z przeszłości? Jaki wpływ na jej życie będzie 

miał Will, a jaki ojciec? Czy Ronnie, zakochana w nocnym życiu  Nowego 

Yorku, zmieni swoje podejście do rodziny? Tego możecie dowiedzieć się 

z „Ostatniej Piosenki” Nicolas'a Sparks'a. Gorąco zachęcam do przeczyta-

nia tej lektury i zaznajomienia się z postacią Ronnie, która może nie jest 

idealna, to fakt, popełniła masę błędów, jednak robi wszystko, żeby je 

naprawić. Potrafi dostrzec, co robi źle i to właśnie mi się w niej podoba.  

Hanna Zagroba, kl. VI a 
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RYSOWANIE KROK PO KROKU 

Grzyby 

 

1. Szkicujemy dwie  półkule, które będą kape-
luszami grzybów. 

 

2. Szkicujemy dwa trzonki. Na grzyb znajdujący 
się z lewej strony patrzymy od góry, a na ten 
z prawej strony – od dołu. 

 

 

3. Szkicujemy pierścienie na obu grzybach. 
 

 

 

 

4. Blaszki pod kapeluszem rozchodzą się pro-
mieniście. Możemy też narysować źdźbła 
trawy. 

 

 

 

Natalia Sokołowska,  kl. VI a 
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ZABAWA PRZYRODNICZA 

Krzyżówka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Szczyty gór tworzą piętro...  
2.  Męska komórka rozrodcza.  
3. Jakim urządzeniem mierzymy wilgotność powietrza?  
4. 22.  grudnia zaczyna się...  
5. 1:500 to skala...  
6.  Najmniejszy element budowy organizmu?  
7. Gleba, która powstaje na lessach.  
8. Przedstawiciel jednej lub kilku wsi.  
9. Występują w makaronach, ziemniakach, czekoladzie.  

 
Martyna Maliba, kl. VI a 

 

 

ORIGAMI 
Sprawdź, czy potrafisz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół redakcyjny 
 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 

PRZERWA – GAZETKA SZKOLNA NR 1 (23) 

 

7 | S t r o n a  
 

ZABAWY MATEMATYCZNE 
 
Zadanie 1.   
 
Pod każdym znaczkiem kryje się cyfra. 

♥ ♥ ♥ ♥ = 80 

☻ ☻ ♥ ♥ = 140 

☻ ♥ ♣ ♣ = 210 

♣ ☻ ☻ ♦ = 300 

♦ ♣ ♥ ☻ = ? 
 
Zadanie 2.  
Quiz 

1. Jaki kąt ma miarę 90 stopni? 
2. Iloczyn tych samych boków - to wzór na pole...? 
3. Odjemna, odjemnik i...? 
4. Jaki trójkąt ma wszystkie kąty tej samej miary? 
5. Rząd: setek, dziesiątek i...? 
6. Jaka litera alfabetu oznacza 100 w systemie rzymskim? 
7. Liczby: 4, 6, 8, 9, 10, ... mają więcej niż dwa dzielniki. Są tą liczby...? 
8. Czy liczba 1 jest liczbą pierwszą? 
9. 1km = ?cm 

Martyna Maliba,  kl. VI a 
  

 

WARTO OBEJRZEĆ 

Nietykalni 

Sparaliżowany na skutek wypadku milioner za-
trudnia do pomocy i opieki młodego chłopaka 
z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. 
Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje po-
czątek szeregowi niewiarygodnych przygód i przy-
jaźni, która czyni ich... nietykalnymi. Według mnie 
ten film jest bardzo ciekawy. Jest przeznaczony dla 
młodzieży i dorosłych. Dzieci poniżej 10 lat pewnie 
nie zrozumiałyby wielu sytuacji. Niektóre momenty 
są smutne, ale i pouczające. Film pokazuje, że mimo 
przeszkód warto korzystać z życia, jak najlepiej się 
potrafi. François Cluzet , grający postać sparaliżowanego Philippe, pokazał bardzo dobry kunszt aktor-
ski. 

Polecam wszystkim obejrzenie tego filmu. Zawiera on wiele przesłań i scen wartych zapamiętania. 
 

Gabriela Powojska, kl. VI a 
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SPOTKANIE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY  

Z BISKUPEM TADEUSZEM BRONAKOWSKIM  
 
 
 

23. października zaszczycił nas swoją obecnością Biskup Tade-

usz Bronakowski. Spotkanie rozpoczęło się wspaniałym przedsta-

wieniem artystycznym przygotowanym przez siostrę Aurelię i panią 

Renatę Jaroszewicz. Na koniec modliliśmy się razem z biskupem. 

Niestety musieliśmy pożegnać naszego wspaniałego gościa. Mamy 

jednak nadzieję,  że odbędzie się więcej takich spotkań. 

 

Gabriela Powojska,  kl. VI a 

 
 

 

 

W NASTĘPNYM NUMERZE 

 
 Jak narysować świąteczne sanie? 
 Świąteczne ciekawostki. 
 Wykreślanka i krzyżówki. 
 Pomoce w matematyce, przyrodzie i języku angielskim.  
 Warto przeczytać i warto obejrzeć. 

 
… i wiele innych ciekawych artykułów. 

 
 
 
 
 
 
 
Zespół redakcyjny: 
Nikola Jabłońska kl. VI a, Martyna Maliba kl. VI a, Gabriela Powojska kl. VI a, Natalia Sokołowska 
kl. VI a, Hanna Zagroba kl. VI a 
 
Opiekunowie:  
mgr Mariola Kućmierowska 
mgr Agnieszka Porzezińska 


