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Wakacje już minęły, wszyscy wracamy do dawnych obowiąz-

W numerze:

ków. Co roku 1 września rozpoczyna się rok
szkolny i przybywają do nas nowi ucznio-

Maria Konopnicka zanana

wie. Na pewno chcecie wiedzied, jak się

i lubiana – str. 2

dobrze zachowywad i uczyd. Zdradzę wam

Natalia w kuchni – str. 2

kilka dobrych rad.

Warto przeczytad – str. 3

 Nie biegaj podczas przerw.

Zabawy ortograficzne – str. 3

 Nie spóźniaj się na lekcje, nie uciekaj z zajęd i nie waga-

Dzieo Nauczyciela – str. 4
Ślubowanie kl. I – str. 4
Wywiad z przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego –
str. 5

ruj.
 Skup uwagę na lekcjach.
 Podczas odrabiania prac domowych zaczynaj od najtrudniejszych zadao.

Horoskop z … humorem – str. 6

 Dobry uczeo powinien byd systematyczny, pracowity,

Pamiętajcie! Możemy pomóc –

cierpliwy, ciekawy, punktualny, uczciwy, sumienny, am-

str. 7

bitny i oczywiście koleżeoski.

Zabawy matematyczne – str. 7
Kącik śmiechu – str. 8

Mam nadzieję, że dzięki tym zasadom będziesz dobrym
uczniem i inni będą brad z Ciebie przykład.

W następnym numerze – str. 8

SylwiaTychaczka kl. V e
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MARIA KONOPNICKA – ZNANA I LUBIANA
Maria Konopnicka, polska poetka. Napisała wiele pięknych
wierszy dla dzieci. Z okazji 100 rocznicy śmierci biblioteka szkolna
zorganizowała konkurs w trzech kategoriach: plastycznej - portret M. Konopnickiej lub jej twórczośd, technicznej - najładniejszy
album o pisarce, recytatorskiej - najlepsza interpretacja wiersza.
W konkursie brali udział uczniowie kl. III - VI.
Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
plastycznej:
za portret: Bartłomiej Nowak kl. IV b, Roksana Mirek
kl. V a, Martyna Wyszyoska kl. V a,
za twórczośd: Klaudia Roszkowska kl. VI d, Magdalena Berbachowska kl. V d, Emilia Kujawa kl. III a,
recytatorskiej: Martyna Wyszyoska kl. Va;
technicznej: Marcin Różaoski kl. III c, Weronika Biała kl. IV d, Arkadiusz Dołkowski kl. III c.
Wyniki można zobaczyd na stronie internetowej szkoły.
Osobiście bardzo mi się podoba wiersz pod tytułem ,,Stefek Burczymucha’’. Jest super. Kto go nie
zna, niech przeczyta, bo warto.
Alicja Nowacka kl. V e


NATALIA W KUCHNI
Pewnego dnia siedziałam sama w domu i nudziłam się. Byłam
trochę głodna, więc poszłam do kuchni i otworzyłam lodówkę. Wyjęłam z niej masło, ogórki kiszone, salami, ketchup, sałatę, szczypior, ser żółty i cebulę. Posmarowałam chleb masłem i położyłam
na nim ser, potem sałatę, tak aby powstała grzywka. Z ogórków
zrobiłam oczy, których środek wypełniłam ketchupem. Nos zrobiłam z cebuli, a usta z salami.
To było nawet smaczne!
Natalia Mierzwioska kl. V e
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WARTO PRZECZYTAĆ
Kocia Mumia
Warto przeczytad tę książkę, ponieważ jest bardzo ciekawa. Opowiada
o tym, że Egipcjanie darzyli koty wielką czcią i balsamowali ich martwe ciała.
W dalszych rozdziałach dowiecie się, że zabawna akcja powieści kryje głęboką
treśd. Jest to jedna z moich ulubionych książek, napisana przez autorkę wielu
bestsellerów, panią Jacqueline Wilson.

Alicja Nowacka kl. V e








ZABAWY ORTOGRAFICZNE
Kolego/Koleżanko, sprawdź swoje umiejętności ortograficzne!

Ostatnio byliśmy całą klasą w Zoo. Zobaczyliśmy tam ciekawe
zwie_ęta takie jak: wę_e, _yrafy, krokodyle, słonie, lwy, foki, _aby. Chcieliśmy zobaczyd, czy niektóre z nich są naprawdę groźne jak opisują to niektó_y auto_y.
Z p_era_eniem pat_yliśmy jak pracownik Zoo karmił lwy. Zwie_ęta miały te_ swoje imiona. Były one
śmieszne. Jeden z wę_y nazywał się P_ymiotnik, a drugi _eczownik. W du_ym pomieszczeniu
p_ebywały pająki, ptaki, motyle. Nasza pani, gdy zobaczyła pająka była p_era_ona. Ten pająk nazywał
się K_esło. Potem pojechaliśmy do Parku Narodowego. Z zaciekawieniem oglądaliśmy grzyba smardza sto_kowatego. Spotkaliśmy te_ tam pod_enia _ebrowca. Cała wycieczka była udana i wszyscy
dob_e się bawili.

Sylwia Tychaczka kl. V e
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
W tym wyjątkowym dniu chcemy podziękowad wszystkim nauczycielom za trud, wysiłek i staranie jakie włożyli w naszą edukację i wychowanie, a także
życzyd im zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. Z okazji tego święta
uczniowie naszej szkoły przygotowali częśd artystyczną, w której zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne.

Natalia Mierzwioska kl. V e




ŚLUBOWANIE KL. I
Do naszej szkoły, jak co roku doszli nowi uczniowie. Grono dziatwy szkolnej powiększyło się o przedszkolaków i pierwszaków.
W październiku odbyło się ślubowanie uczniów klas I. Na uroczystym
apelu wśród zaproszonych gości: rodziców, dziadków, dyrekcji szkoły,
nauczycieli, starszych kolegów, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie.
Zostali uczniami Naszej szkoły.
PIERWSZOKLASIŚCI PAMIĘTAJCIE!
Byd uczniem, to wypełniad uczniowskie obowiązki: uczyd się, szanowad innych, pomagad słabszym. Przed Wami trudne chwile, ale i wiele radości. My starsi uczniowie, wasze koleżanki i wasi koledzy, jesteśmy przy Was.
Weronika Choioska kl. V e
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WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
We wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą szkoły została Karolina Kadłubowska. Nasz
zespół redakcyjny postanowił zrobid z nią wywiad.
Natalia: Cześd!
Karolina Kadłubowska: Cześd!
Natalia: Czy mogłabyś opowiedzied nam coś o sobie?
Karolina Kadłubowska: Uczęszczam do klasy VI a. Lubię bardzo sport i taniec. Mam wiele koleżanek,
najważniejsze - siostrę bliźniaczkę.
Natalia: Kto namówił Cię do wzięcia udziału w wyborach?
Karolina Kadłubowska: Do udziału w wyborach namówiła mnie siostra oraz koleżanki, które mnie
wspierały.
Natalia: Dlaczego zdecydowałaś się wystartowad w wyborach?
Karolina Kadłubowska: Ta decyzja była przemyślana. Mimo, że na początku miałam opory, to ostatecznie podjęłam wyzwanie, gdyż mam wiele pomysłów, które chcę zrealizowad.
Natalia: Czy spodziewałaś się, że wygrasz?
Karolina Kadłubowska: Na początku tak, jednak czym bliżej było wyborów, moja pewnośd malała.
Myślę, że każdy, kto brał udział w wyborach, miał szansę wygrad, ale zwycięzca mógł byd tylko jeden.
Miałam to szczęście, że to byłam ja.
Natalia: Jak zareagowałaś na zwycięstwo?
Karolina Kadłubowska: Byłam bardzo szczęśliwa, ale również pełna wątpliwości, czy podołam temu
zadaniu.
Natalia: Czy zdradzisz nam jakieś plany związane ze szkołą?
Karolina Kadłubowska: Powiem tylko tyle, że czeka nas wiele świetnej zabawy.
Natalia: W jaki sposób uczniowie mogą się z Tobą skontaktowad?
Karolina Kadłubowska: Uczniowie mogą skontaktowad się ze mną w godzinach moich zajęd szkolnych.
Natalia: Dziękuję za udzielenie mi wywiadu.
Karolina Kadłubowska: Dziękuję.
Natalia Mierzwioska kl. V e
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HOROSKOP Z … HUMOREM
Baran {21.03 – 20.04} Uważaj! Dostaniesz … wysypki.
Byk {21.04 - 21.05} Spróbuj czegoś nowego, może znajdziesz sobie nowe hobby?
Bliźnięta {21.05 – 21.06} W najbliższych dniach wybierasz się na zakupy, by kupid buty.
Uważaj możesz wziąd dwa lewe!
Rak {22.06 – 22.07} Przed Tobą udany czas. Wykorzystaj to!
Lew {23.07 – 22.08} Uważaj! Złamiesz sobie nogę przed …
Panna {23.08 – 22.09} Święta spędzisz bardzo fajnie.
Waga {23.09 – 22.10} Ostatnio przybrałeś na wadze. Weź się za siebie i schudnij!
Skorpion {23.10 – 21.11} Uważaj! Dnia 16 włożysz porwaną bluzkę do szkoły.
Strzelec {22.11 – 21.12} Czeka cię duża niespodzianka.
Koziorożec {22.12 – 19.01} Masz szansę na sukces.
Wodnik {20.01 – 18.02} Uważaj, bo możesz się rozchorowad!
Ryby {19.02 – 20.03} Sezon na ryby ciągle trwa. W najbliższym okresie ktoś może cię
złowid.

Zespół redakcyjny
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PAMIĘTAJCIE! MOŻEMY POMÓC!
Pieniądze ze sprzedaży nakrętek z akcji
„Wózki za nakrętki” wykorzystywane będą na
sfinansowanie bieżących potrzeb chorych dzieci.
Zakupiono już wózki dla potrzebujących dzieci,
jak również specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe dla autystycznego dziecka. Planowany jest zakup materacy antyodleżynowych i sprzętu rehabilitacyjnego, dopłaty do drogich leków
i naprawę zużytego sprzętu będącego już w posiadaniu podopiecznych stowarzyszenia.
Gorąco zachęcam do zbierania nakrętek. Nakrętki można wrzucad do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w szkole.

Pamiętajmy! Jedna nakrętka to tak niewiele, a potrafi zmienid życie.

Weronika Choioska kl. V e




ZABAWY MATEMATYCZNE
Zapraszam wszystkich matematyków, i nie tylko, do rozwiązania magicznego kwadratu.

Natalia Mierzwioska kl. V e

7|Strona

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PRZERWA – GAZETKA SZKOLNA NR 1 (6)

KĄCIK ŚMIECHU
Dzieci miały powiedzied pani, jakie mają zwierzęta w domu.
- Ja mam psa.
- Ja kota.
- Ja rybki w akwarium.
Wreszcie zgłasza się Jaś:
- A ja mam kurczaka w zamrażalniku.
W klasie. Pyta pan od przyrody:
- Jasiu, czy chronisz środowisko?
- Tak. Wczoraj schowałem tacie packę na muchy.
Na lekcji polskiego nauczyciel pyta Jasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze.
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupowad książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie.

Sylwia Tychaczka kl. V e

W NASTĘPNYM NUMERZE
Andrzejki
Mikołajki
Wigilia szkolna

… i wiele innych ciekawych artykułów.

Zespół redakcyjny:
Choioska Weronika kl. V e, Mierzwioska Natalia – kl. V e, Nowacka Alicja kl. V e,
Tychaczka Sylwia kl. V e.
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