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Witamy wszystkich czytelników naszej gazetki w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że ten 

szkolny czas minie wam bardzo udanie. Zapoznacie się z nowym kołem redakcyjnym. Postaramy się, 
aby artykuły były ciekawe i miło wam się je czytało. Nasze artykuły będą poruszały przeróżne tematy: 
o ortografii,  matematyce, angielskim, historii, zwierzętach... i wiele więcej! Jak je przeczytacie wasza 
wiedza z pewnością się powiększy. 

Miłej lektury! 
Zespół redakcyjny

 
 
 
 
 

W numerze: 
 
Dzień Edukacji Narodowej – str. 1 

Bezpieczna droga do szkoły – str. 2 

Dotknąć historii – str. 2 

KODEKS DOBRYCH MANIER – str. 3 

Witajcie przyjaciele zwierząt!  – 

str. 4 

Rysowanie krok po kroku – str. 4 

Czwartoklasistki w kuchni – str. 5 

Podziel się z innymi – str. 6 

Pisownia wyrazów z rz – str. 6 

Ciekawostki przyrodnicze – str. 7 

Ciekawostki historyczne – str. 8 

SUDOKU – str. 8 

Czwartoklasisto, powtórz słówka 

z języka angielskiego!!! – str. 9 

Zmagania matematyczne – str. 10 

 

 

 

DZIEŃ 

EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 Dnia 13. października 2016 r. społeczność naszej szkoły ob-
chodziła Dzień Edukacji Narodowej.  

Były życzenia, uroczysta akade-
mia w wykonaniu uczniów kl. III c 
i III g oraz zespołu tanecznego „Hej, 
hej”, wizyta zaproszonych gości 
oraz nagrody dla wyróżniających się 
pedagogów i pracowników naszej 

szkoły.   
Na zakończenie uroczystości 

przedstawiciele Samorządu Ucz-
niowskiego złożyli zgromadzonym 
życzenia i wręczyli symboliczne upo-
minki.  

My również chcemy podzięko-
wać wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz życzyć powodze-
nia w dalszej pracy. 

 

Zespół redakcyjny 
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BIEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 
 
 

W naszej szkole duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo 
uczniów, dlatego, jak co roku, dzieci z klas młodszych poznają znaki 
drogowe  oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Aby 
utrwalić uczniom te wszystkie niezbędne wiadomości, do naszej 
szkoły przybyli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji  w Wysokiem Mazowieckiem.  
Przypomnieli oni uczniom za-

sady bezpiecznego poruszania się po ulicy, chodniku i poboczu. Po-
nadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, 
które powinni posiadać wszyscy piesi, bo z każdym dniem coraz 
wcześniej zapada zmrok. Dzieci miały możliwość pojeździć samo-
chodami po ulicach miasteczka drogowego z zachowaniem zasad 
ruchu, a także pokazały, jak prawidłowo zachować się na skrzyżo-
waniu dróg, czy na przejściu dla pieszych oznakowanym sygnalizatorem świetlnym.  
 

Zespół redakcyjny 

 



 

DOTKNĄĆ HISTORII 

 
We  wrześniu mieliśmy okazję wybrać się na wycieczkę do 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Głównym 
celem było obejrzenie wystawy „Wszyscy jesteśmy dziećmi” autor-
stwa pani Ewy Cywińskiej. Autorka skorzystała ze zbiorów wielu ro-
dzin 

Bardzo zaciekawiły nas za-
bawki, książki, czasopisma, obrazy, zdjęcia, podręczniki oraz pomoce 
szkolne z okresu dzieciństwa naszych rodziców, dziadków i pradziad-
ków. 
Na wystawie zgromadzono ok. 500 przedmiotów, z których najstarszy 
liczy sobie 150 lat.  
 

Zespół redakcyjny 
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KODEKS DOBRYCH MANIER 
NAJGRZECZNIEJSI UCZNIOWIE KLAS I - VI 

 

 

 
 

 
Jakub Baryczka, Bartosz Czapski kl. IV c 




 

  

WRZESIEŃ 
Klasa Imię i nazwisko 

I A Bartosz Godlewski 

I B Kamila Koszykowska 

I C Maja Kneszewska 

I D Liliana Bagińska 

I E Eliza Brzoska 

II A Lena Deszczyńska 

II B Łucja Warakomska 

II C Nikola Marciniuk 

II D Krystian Sokołowski 

II E Tobiasz Kowalewski 

II F Julia Zawadzka 

III A Aleksandra Borecka 

III B Karolina Zawadzka 

III C Kamil Stanisławski 

IIID Julia Marciniak 

III E Amelia Korszlak 

III F Hanna Gnatowska 

III G Wiktoria Zaręba 

IV A Wiktoria Krajewska 

IV B Alicja Dołkowska 

IV C Iga Kućmierowska 

IV D Magdalena Kaczyńska 

IV E Marta Ostrowska 

V A Nina Plewik, Bartosz Mianowski 

V B Kamila Kaczyńska 

V C Olga Matuszelańska 

V D Oliwia Karłowicz 

VI A Weronika Gałecka 

VI B Roksana Szkiłądź 

VI C Mateusz Parmańczuk 

VI D Aleksandra Szadkowska 

PAŹDZIERNIK 

Klasa Imię i nazwisko 

I A Natalia Perkowska 

I B Sandra Mierzejewska 

I C Julia Balwicka 

I D Patrycja Gołaszewska 

I E Gabriela Łapińska 

II A Wiktoria Muszyńska 

II B Oliwia Kaniewska 

II C Oliwia Stypułkowska 

II D Aleksandra Sienicka 

II E Miłosz Zaręba 

II F Radosław Rempoła 

III A Dominika Jabłońska 

III B Paweł Wnorowski 

III C Bartosz Żebrowski 

IIID Wiktoria Marciniak 

III E Julia Milewska 

III F Bartosz Brzósko 

III G Maja Zagroba 

IV A Karolina Kossakowska 

IV B Wiktoria Mierzejewska 

IV C Natalia Pawlik 

IV D Julia Kulesza 

IV E Łucja Kulesza 

V A Nina Plewik 

V B Kamila Kaczyńska, Michał Bruszewski 

V C Natalia Wojciechowska 

V D Dominika Grochowska 

VI A Renat Babkevych 

VI B Wiktor Wojtkowski 

VI C Kacper Dąbrowski 

VI D Norbert Pruszyński 
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WITAJCIE PRZYJACIELE ZWIERZĄT! 
 

Mam na imię Łucja. Od dawna interesuję się psami. Mój pierwszy pies był rasy golden retriever, 
a teraz jestem szczęśliwą właścicielką kundelka. W każdym artykule będę opisywać  Wam wybraną rasę 
psa. 
BEAGLE 
Rasa powstała w Wielkiej Brytanii w XIV wieku. Została stworzona na 
polowania na zające bądź lisy. Nazwa prawdopodobnie została za-
czerpnięta z francuskiego słowa „bergulo”, które oznacza mały. Uważa 
się, że beagle powstały ze skrzyżowania najmniejszych foxhoundów. 
Aktualnie rasa jest wykorzystywana na konkursy myśliwskie i tropie-

nie. Polecana jest myśliwym, 
osobom aktywnym, rodzinom ze 
starszymi dziećmi (10-15 lat). 
Niepolecany jest natomiast lu-
dziom zapracowanym, spędzającym dużo czasu poza domem lub 
przed telewizorem. Pies ten musi chodzić codziennie na długie 
spacery, w przeciwnym razie może zacząć sprawiać kłopoty. Żyje 
ok. 12-15 lat. Jest chętny do zabawy, pełen wigoru i energii.  

Ciekawostka: Beagle wydaje z siebie trzy rodzaje dźwięków. 
                                                                                                         

 Łucja Lubowicka kl. IV c  
 



 

RYSOWANIE KROK PO KROKU 
KACZKA 

 

 
Zespół redakcyjny 
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CZWARTOKLASISTKI W KUCHNI 
 

PIZZA 
 
Składniki na ciasto  

 4 niepełne szklanki  mąki pszennej 
 1 szklanka ciepłej wody, 2 łyżki mleka 
 50 g świeżych drożdży (pół paczki) 
 0,5 łyżeczki soli 
 1 łyżeczka cukru  
 6 łyżek oliwy 

 
Przygotowanie  
1. Cukier, mleko i drożdże połączyć ze sobą i poczekać aż 

podrosną. Do mąki dodać drożdże  i  wodę. Wyrobić elastyczne, gładkie ciasto. Posolić. Gdy od-
chodzi od ręki przełożyć je do miski i przykryć natłuszczoną folią. Ciasto na pizzę zostawić  do wy-
rośnięcia na minimum 1 godzinę, do czasu, aż podwoi swoją objętość. 

2. Gdy urośnie, wyjąć ciasto z miski, kilka razy ugnieść, dzielić na kawałki i uformować cienkie lub 
grubsze placki. Można je rozwałkować lub rozciągnąć. 

3. Na cieście delikatnie rozprowadzić ketchup, posypać przyprawami, startym serem i innymi do-
datkami. Piec około 25 minut w piekarniku rozgrzanym do 250 stopni. 

Smacznego! 
 

Historia PIZZY. 
W 997 roku po raz pierwszy użyto słowa „pizza”, które pochodzi od łacińskiego „picea”, co oznacza 
placek powstały z wody i mąki. Pizza była jednak początkowo daniem spożywanym przez biednych 
mieszkańców Neapolu. Dopiero w XVII wieku została doceniona przez zamożną społeczność. Do-
szło do tego po dodaniu do pizzy produktu, który dziś jest nieodłącznym składnikiem tej potrawy. 
 
Być może trudno w to uwierzyć, ale pizzę spożywał polski król: Zygmunt Stary. Poznał jej smak dzięki 
swej małżonce: Bonie, która chętnie wprowadzała do menu polskiego dworu włoskie przysmaki. Pod-
czas jednego z przyjęć zaserwowano włoską specjalność: placki z serem, mięsem oraz ziołami. To pro-
ste danie tak posmakowało Zygmuntowi Staremu, że rozkazał włączyć je do codziennego menu kró-
lewskiej pary. 
 

Zuzanna Czapska, Iga Kućmierowska, Gabriela Sokołowska kl. IV c  
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PODZIEL SIĘ Z INNYMI 
 

Dnia 16. października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności 
i Walki z Głodem. Na naszym globie żyje 146 milionów niedożywionych 
dzieci, a co 6 sekund jedno z nich umiera. Według Światowej Organiza-
cji  Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego 
świata.  

W związku z obchodami tego dnia, 
członkowie Szkolnego Koła PCK, w porozu-

mieniu z wychowawcami klas, zorganizowali w naszej szkole akcję pod 
hasłem „Podziel się z innymi”. 

Uczniowie w klasach przygotowywali wspólnie drugie śniada-
nie, którym dzielili się nie tylko z rówieśnikami, ale również częstowali pracowników i gości, którzy 
przybywali do naszej szkoły. 

 
Zespół redakcyjny 

 



 

PISOWNIA WYRAZÓW Z RZ 

 

 
 

Lena Kalinowska kl. IV c 
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 

JESIEŃ  

 
Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?  
Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych. 
Gdy zbliża się zima i słońce świeci krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas 
główną rolę w tworzeniu barwy liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, np., 
żółte lub pomarańczowe.  

 

              
 

Dlaczego drzewa zrzucają liście?  
Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy. Sygnałem 
do zrzucenia liści jest dla drzew długość dnia. Gdy jesienią dni stają się krót-
sze, między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która sprawia, 
że do liścia przestaje dopływać woda. Liść usycha i przy podmuchu wiatru od-
pada od gałęzi.  

 

              
 

Dlaczego ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?  
Główną przyczyną ptasich odlotów jest brak możliwości zdobycia pokarmu.  
Owady czy pająki, którymi żywi się wiele ptaków, na czas zimy chowają 
się w swoich kryjówkach. Brakuje także nasion i owoców. Dlatego tak ważne jest 
dokarmianie ptaków, które zostają w Polsce.  

              
 

Skąd ptaki wiedzą, ze czas już odlatywać do ciepłych krajów?  
Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak możliwości zdobywania 
pokarmu i niska temperatura powietrza. Jednak największą rolę odgrywa 
najprawdopodobniej długość dnia. Im bliżej zimy, tym dni stają się krótsze. 
Zmiany te ptaki odczytują podobnie, jak my kalendarz.  

              
 
 
 

Zuzanna Czapska, Iga Kućmierowska, Gabriela Sokołowska kl. IV c 
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CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE 
 

RZYMIANIE 
 

Starożytny Rzym – cywilizacja rozwija-
jąca się w basenie Morza Śródziemnego i czę-
ści Europy. Jej kolebką było leżące w Italii mia-
sto Rzym, które w pewnym momencie swoich 
dziejów rozpoczęło ekspansję, rozszerzając 
swoje panowanie na znaczne obszary i wchła-
niając, m.in. kulturę starożytnej Grecji. Miasto 
Rzym zaczęło kształtować się w VIII wieku 
p.n.e., natomiast kres stworzonego przez nie 
państwa nastąpił formalnie w 1453 roku. 

Życie rzymskiego żołnierza było z pewno-
ścią bardzo trudne i wymagało ogromnej siły 

psychicznej, jak i fizycznej. Ochotnicy bądź poborowi często nie byli pewni, czy wrócą do domów po 16 
latach służby. Obowiązki, jakie im stawiano oraz dyscyplina, miały stworzyć z nich prawdziwych męż-
czyzn, gotowych wygrywać bitwy z przeważającym przeciwnikiem.  

Pobór żołnierzy do armii odbywał się wśród mężczyzn pomiędzy siedemnastym a dwudziestym 
rokiem życia. Przeciętny legionista rzymski mierzył zaledwie około 168 cm, co było ogromną wadą żoł-
nierzy rzymskich. Naukowcy tłumaczą niski wzrost Rzymian tym, iż ich dietę stanowiły głównie pro-
dukty mączne. Prawdopodobnie w rzymskim wojsku wprowadzona była selekcja żołnierzy ze względu 
na wzrost, gdyż legioniści musieli utrzymywać szyk w prawidłowym porządku. Rzymskie wojsko było 
niezwykle zdyscyplinowane i karne. Wynikało to w dużym stopniu z inspekcji, których dokonywali ich 
przełożeni. Z samego założenia ogólny przegląd musztry, poprawności wykonanych przez żołnierzy za-
dań, czy kontrola czystości uzbrojenia miała charakter mobilizujący. Chodziło tu zarówno o zagospoda-
rowanie czasu wolnego od zajęć, jak i wyrobienie nawyku solidnej pracy i odpowiedzialności za powie-
rzony sprzęt oraz mienie wojskowe. 
 

Jakub Baryczka, Bartosz Czapski kl. IV c 
 



 

SUDOKU 
 

Sudoku polega na wpisywaniu do diagramu brakujących cyfr w taki spo-
sób, aby w każdym poziomym rzędzie i w każdej kolumnie oraz w każdym 
małym kwadracie 3×3 kratki (o pogrubionych bokach) znalazły się wszystkie 
cyfry od 1 do 9. Każda z cyfr w rzędzie, w kolumnie czy w małym kwadracie 
może być wpisana tylko raz. 

 
 

 
Zespół redakcyjny 
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CZWARTOKLASISTO,  

POWTÓRZ SŁÓWKA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO!!! 
 

 
 
Pamiętaj! Ćwicz codziennie! 

Wiktoria Rosochacka kl. IV c  
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MATEMATYCZNE ZMAGANIA 
 
1. Basia miała 5 litrową butlę wody, rozlała ją do kubków ćwierćlitrowych. Ile kubków potrzeba, żeby 

rozlać całą wodę? 
 

a) 30 b) 20 c) 15 d) 10  
  
2. Książka kosztowała 15 zł, a 2 dni później 3 książki kosztowały 6 razy więcej. Ile teraz kosztuje jedna 

książka?  
 

a) 270 b) 75 c) 70 d) 90 
 

3. Karol ma 100 zł. Kupił 3 książki oraz telefon zabawkę za 48 zł. Zostało mu 31 zł. Ile kosztowała 
jedna książka? 

 
a ) 8 b) 6 c) 7 d) 21   

 

 
 
Co można kupić za 50zł? (podaj 2 przykłady) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Jakub Baryczka, Bartosz Czapski kl. IV c 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zespół redakcyjny: 
Jakub Baryczka kl. IV c, Karolina Biała  kl. IV c, Zuzanna Czapska kl. IV c, Bartosz Czapski kl. IV c, Lena 
Kalinowska kl. IV c, Iga Kućmierowska kl. IV c, Łucja Lubowicka kl. IV c, Wiktoria Rosochacka kl. IV c, 
Gabriela Sokołowska kl. IV c. 
 
Opiekunowie:  
mgr Mariola Kućmierowska 
mgr Agnieszka Porzezińska 

Cena: 1 kilogram sztuka litr 

6zł ziemniaki poduszka sok 

5zł jabłka kredki kola 

3zł truskawki baton woda 

4zł cukier lód mleko 


