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Witajcie Koledzy i Koleżanki! Przedstawiamy Wam drugi numer gazetki szkolnej. Za nami już prawie 4 miesiące nauki. Niedługo klamka zapadnie i oceny na półrocze zostaną wystawione. Macie jeszcze czas, żeby
poprawić swoje oceny.
Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a z nim Święta Bożego Narodzenia. Życzymy wesołych, pełnych wiary i rodzinnego klimatu Świąt Bożego Narodzenia.
Zespół redakcyjny
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„LET’S SING”
Dnia 28 listopada 2012 roku w naszej szkole odbyła się IV
edycja konkursu piosenki angielskiej „Let’s sing”. W konkursie
zobaczyliśmy 7 wokalistów i 4 zespoły. Uczestnicy wykonali wybrane przez siebie piosenki anglojęzyczne oraz prezentowali
własny układ taneczny. Jury w składzie: pani Iwona Murawska,
pani Renata Jaroszewicz, pani Marta Kostro i pani Agnieszka
Faszczewska miało trudne zadanie, gdyż wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Julia Grabowska, Paulina Kierlewicz i Monika Ostrowska
II miejsce - Łucja Gołaszewska
i Alicja Parmańczuk
III miejsce - Natalia Wojciechowska
Wyróżnienia:
Anna Wojciechowska
Wiktoria Mruszczyk
Natalia Przychodzeń, Klaudia
Oleksik i Zuzanna Wiczołek
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Wiktoria Korszlak kl. VI d
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WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
W dniach 19.11.2012r. - 03.12.2012r. w naszej szkole w odbyły się Wojewódzkie Konkursy
Przedmiotowe – etap szkolny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, historia, przyroda, informatyka.
Do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące osoby:
z języka polskiego:
1. Grodzka Aleksandra – kl. VI c
2. Gołaszewska Maryla – kl. VI d
3. Biała Weronika – kl. VI d
4. Kaliszczyk Karolina – kl. VI e
5. Brzósko Patrycja – kl. VI b
6. Motybel Anna – kl. VI a
z języka angielskiego:
1. Grodzka Aleksandra – kl. VI c
2. Biała Weronika – kl. VI d
3. Kaliszczyk Karolina – kl. VI e
4. Kierlewicz Paulina – VI b
z historii:
1. Wróblewski Jakub – kl. VI e
2. Kaliszczyk Karolina – kl. VI e
3. Grodzka Aleksandra – kl. VI c
4. Nowak Bartłomiej – kl. VI b
5. Kalinowski Konrad – kl. VI c
z przyrody:
1. Motybel Anna – kl. VI a
2. Grodzka Aleksandra – kl. VI c
3. Biała Weronika – kl. VI d
4. Stypułkowska Sylwia – kl. VI e
5. Ogrodnik Magdalena – kl. VI a
6. Kaliszczyk Karolina – kl. VI e

z matematyki:
1. Grodzka Aleksandra – kl. VI c
2. Kaczyński Andrzej – kl. V c
3. Ogrodnik Magdalena – kl. VI a
4. Górski Jakub – kl. VI

z informatyki:
1. Grodzka Aleksandra – kl. VI c
2. Buczyński Jakub – kl. VI c
3. Socik Jakub – kl. VI c
4. Różański Marcin – kl. V c
5. Żebrowski Jakub – kl. V c

Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie rejonowym!

Zespół redakcyjny
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
SZCZEBLA POWIATOWEGO O TEMATYCE
POŻARNICZEJ „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”
7 grudnia 2012 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem rozstrzygnięto
kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej „Zapobiegajmy pożarom”. Na konkurs wpłynęło ogółem 98 prac z wszystkich miast i gmin powiatu wysokomazowieckiego. Miło nam poinformować, że z naszej szkoły zostały nagrodzone następujące osoby:
w II grupie wiekowej – kl. I - III:
 I miejsce – Gabriela Kaczyńska
 wyróżnienie – Anna Kosieradzka
Nagrodzone i wyróżnione prace będą reprezentowały nasz powiat
na etapie wojewódzkim konkursu. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Zespół redakcyjny


WIARA MNIE USKRZYDLA
Dnia 6 grudnia 2012 roku w Centrum Kultury przy Szkołach
Katolickich w Łomży odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom z terenu naszej diecezji, którzy wzięli udział w konkursie
„Wiara mnie uskrzydla”. W uroczystej gali uczestniczył Biskup
Łomżyński Janusz Stepnowski oraz Wicekurator Kuratorium
Oświaty w Białymstoku pani Wiesława Ćwiklińska. Na konkurs
wpłynęło 266 prac, a wśród wyróżnionych znalazły się prace
dziewcząt z naszej szkoły: Magdaleny Zalewskiej z kl. II b i Natalii
Wojciechowskiej z kl. VI d. Julia Grabowska zajęła I miejsce
w kategorii muzycznej. Jej utwór wybrano spośród 28 utworów nadesłanych na konkurs.
Podczas gali wręczenia nagród naszym uczennicom towarzyszyły pani dyrektor Małgorzata Koc
i siostra Lilianna.
Zespół redakcyjny
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MIKOŁAJKI
6 grudnia jest to dzień lubiany przez wszystkie
dzieci, a nawet przez dorosłych. Dostajemy w tym dniu
przeróżne dary. W naszej szkole również obchodzone
były Mikołajki. Wszystkie klasy odwiedził „najzupełniej
prawdziwy” Mikołaj, któremu towarzyszyły dwie śnieżynki. Każdemu uczniowi podarował on drobny upominek,
którym była słodka czekolada. Najfajniejszym punktem
programu była możliwość zrobienia zdjęcia z brodatym
panem. Dodatkowo w większości klas dzieci nawzajem
wymieniały się prezentami. W tym wyjątkowym dniu każdy zasługuje na paczkę, a w szczególności
św. Mikołaj. Zadajecie sobie teraz pytanie dlaczego Mikołaj? Chyba popełnili tu jakiś błąd? Ależ nie!
To jest prawda, przecież to są jego imieniny. Obdarowywanie się przez nas prezentami to taki symbol
upamiętniający wydarzenie, które miało miejsce dawniej. Na pewno ta historia obiła wam się o uszy.
Weronika Biała kl. VI d


DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
Dnia 28 listopada 2012 r. w naszej szkole odbyła się
dyskoteka andrzejkowa dla klas IV- VI. Zaczęła się czwartą
edycją konkursu piosenki angielskiej „Let’s sing”. Było wiele zabaw i wróżb: „Miłosne serce”, „Magiczna kula”,
„Wróżba na przyszły rok” oraz „ Zaczarowane kubeczki”.
Podczas dyskoteki ogłoszono wyniki konkursu. Trzeba też
przyznać, że było kilka osób przebranych w świetne stroje.
Sądzę, że dyskoteka udała się i wszyscy dobrze się bawili.

Weronika Krajewska kl. VI d
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ZABAWY MATEMATYCZNE
Zad 1.
Za 8 jednakowych zeszytów i 5 jednakowych długopisów
Marek zapłacił 52 zł. Gdyby kupił o trzy długopisy więcej to
zapłaciłby 61,60 zł. Ile kosztuje jeden długopis, a ile jeden
zeszyt?
Zad 2.
Mama przygotowała pierniczki w kształcie kółek. Ile pierniczków zmieści się na blasze o wymiarach 41 na 51 centymetrów, jeżeli promień każdego kółka ma dwa centymetry,
a między pierniczkami należy zostawić jeden centymetr odległości. Między brzegiem blachy, a pierniczkami również należy pozostawić jeden centymetr odstępu?
Zad 3.
W grudniu klasowy skarbnik miał kupić do klasy maskotki i gry na loterię mikołajkową. Do dyspozycji
miał 750 zł. W jednym sklepie kupił gry planszowe za 138 zł, a drugim gry za 111 zł. Za resztę postanowił kupić maskotki po 23 złote za sztukę. Ile maskotek kupił klasowy skarbnik?

Weronika Biała kl. VI d


WARTO OBEJRZEĆ
Saga „Zmierzch”: Przed świtem- część druga

Po narodzinach córki Renesmee, rodzina Cullenów postanawia bronić jej przed oskarżeniami Volturi. Twierdzą oni, że przyjście na świat dziecka było niezgodne z ustanowionym przez nich prawem. Edward i Bella postanawiają zrzeszyć wampiry z całego świata, aby te broniły ich dziecka
przed rodziną Volturi. Rozpoczyna się walka…, która zakończy się niespodziewanie.

Wiktoria Korszlak kl. VI d
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SKRÓT WYDARZEŃ SPORTOWYCH
Sport to bardzo ważna dziedzina życia. Rozwija on nie tylko nasze mięśnie, ale uczy współdziałania w zespole i zdrowej rywalizacji. Nasi uczniowie reprezentowali szkołę na Mistrzostwach Powiatu
w następujących dyscyplinach: piłka nożna, unihokej, siatkówka, badminton, tenis stołowy i koszykówka.
Pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Powiatu w kategorii
dziewcząt uzyskały: koszykarki, dziewczęta grające w unihokej i badmintona. Tym samym uzyskały awans do półfinału grupy zachodniej.
Pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Powiatu w kategorii
chłopców uzyskali: koszykarze, siatkarze i piłkarze nożni.
Tym samym uzyskali awans do półfinału grupy zachodniej.
Drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu zajęli: badmintoniści, tenisiści stołowi oraz siatkarki. Miejsce to także premiowane było awansem do Półfinału Grupy
Zachodniej.
Opiekunami poszczególnych drużyn są nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły: Barbara Biała, Anna Brzozowska, Renata Jaroszewicz, Rafał Baczewski, Andrzej Kamianowski, Lech Śliwowski.
Rozgrywki sportowe nie dobiegły jeszcze końca. Szczegółowe informacje o zajętych miejscach przez poszczególne
drużyny podam w następnym numerze.
Życzę powodzenia wszystkim uczestnikom w dalszych etapach mistrzostw sportowych.

Weronika Biała kl. VI d


PRZYSŁOWIA
1.
2.
3.
4.
5.

Jaki rycerz taka…
Kto się… ten się czubi
Nie śmiej się… z cudzego…
… miłość nie rdzewieje
Kiedy… po lodzie, Boże Narodzenie…

Wiktoria Korszlak kl. VI d
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CZASOWNIKI „HAVE TO” I „MUST”
- CZY WIESZ CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?
Czasownika have to używamy wtedy, gdy mówimy o:
- rutynowych czynnościach i obowiązujących zasadach, np.:
We have to do two languages at school.
We have to walk on the right in the corridors.
- obowiązkach narzuconych nam przez inne osoby
Zdania twierdzące:
I/We/You/They have to
He/She/It has to
Zdania przeczące:
I/We/You/They don’t have to
He/ She/It doesn’t have to
Zdania pytające;
Do
I/We/You/They
Does
He/She/It
Formy must (musieć) używamy:
-dla wyrażenia obowiązku, np.:
You must clean your room
- dla wyrażenia rady, np.
You must see your doctor
Formy musn’t (nie wolno) używamy
- dla wyrażenia zakazu, szczególnie mówiąc o przepisach, np.:
Students musn’t wear make-up at school.
-dla wyrażenia silnej sugestii, np.:
You really musn’t about him. He is fine.
Zdania twierdzące
I/you/he/she/it/we/they must
Zdania przeczące
I/You/He/She/It/We/ They musn’t
Zdania pytające:
Must
I/We/You/He/She/It/We/They

Weronika Biała kl. VI d
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Witaj Córeczko”
Jest to opowieść o Marcie przebywającej w domu dziecka. Pewnego razu
dziewczynkę z stamtąd zabrali państwo Milewscy. Miała ona dużo szczęścia.
U rodziny zastępczej wiodła dosyć beztroskie życie. Jednak Marta wiedziała, że
nie będzie to trwało wiecznie. Nie dało się tego ukryć, że starsze małżeństwo
woli chłopca. Czy dziewczynkę z powrotem oddadzą do miejsca, w którym nikt
nie chciałby przebywać? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź po przeczytaniu
książki.

KRZYŻÓWKA

Pytania:
1. Jak miała na imię główna bohaterka?
2. Miejsce, w którym przebywała dziewczynka to dom …
3. Jakie zwierzę było na szlafroku „pokrzywdzonej przez los” (podczas przebywania w rodzinie
zastępczej)?
4. Nazwisko ludzi, którzy przyjęli do siebie bohaterkę.

Weronika Biała kl. VI d

Zespół redakcyjny:
Biała Weronika kl. VI d, Korszlak Wiktoria, kl. VI d, Krajewska Weronika kl. VI d

Opiekunowie:
Ewa Kućmierowska – Mirek
Agnieszka Porzezińska
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