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Minął okres upragnionych przez wszystkich uczniów ferii zimowych. Rozwesela nas jednak
świadomośd, o świetnie spędzonym karnawale oraz o przepełnionym miłością Święcie Zakochanych.
Na żadnej twarzy nie zabraknie promiennego uśmiechu. A tymczasem my pracowaliśmy nad nowym
numerem gazetki szkolnej…
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BEZPIECZEŃSTWO
PODCZAS ZABAW ZIMOWYCH
Ach…! Już po feriach zimowych!
Koniec zabaw
i szaleostw. Jednak z szaleostwem trzeba uważad nie tylko
podczas ferii. Wszyscy muszą znad zasady bezpieczeostwa zimą.
Oto niektóre z nich:
 Do zabawy wybieraj tylko bezpieczne miejsca: place zabaw,
boiska, tereny rekreacyjne!
 Nie wychodź na podwórko bez stosownego ubrania!
 Nie zjeżdżaj na sankach i nartach z górek, będących przy
drogach i zbiornikach wodnych!
 Nie rzucaj śnieżkami w jadące samochody – możesz
spowodowad wypadek!
 Na łyżwach należy jeździd tylko w wyznaczonych miejscach!
 Staraj się omijad duże sople lodowe, które mogą w każdej
chwili spaśd!
 Nie lep twardych śnieżek! Nie wrzucaj kolegom śniegu za
kołnierz!
Pamiętajmy również o wygłodzonych ptakach. Zadbajmy
o nie. Powieśmy karmnik, włóżmy do niego nasiona, a jeśli nie
mamy „ptasiej stołówki”, wysypmy pokarm na parapet. Ptaki od
razu się zlecą. Pamiętajmy także o swoim zdrowiu! Bądźmy
ostrożni!
Wiktoria Roszkowska kl. IV a
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MOŻEMY POMÓC
Możemy i chcemy pomóc włączając
się do akcji: „Wózki za nakrętki”, która ma na
celu zakup wózków elektrycznych Kamilowi
Bachorkowi uczniowi Szkoły Podstawowej
w Ciechanowcu oraz Kubie Hilarczukowi
uczniowi Liceum Ogólnokształcącego –
chłopcy od urodzenia poruszają się na
wózkach inwalidzkich.
Akcja organizowana jest przez
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych
Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola”
w Ciechanowcu. Należy zebrad ponad 4 tony
różnej wielkości nakrętek plastikowych z butelek po napojach i jogurtach, z kartonów po mleku
i sokach. Firma zajmująca się przetwórstwem plastiku odkupi nakrętki od Stowarzyszenia i za te
pieniądze zostaną zakupione dwa wózki elektryczne od firmy ORTOSPEED, która włączyła się do akcji
i zaoferowała preferencyjne ceny. Jednak aby nazbierad tyle nakrętek, Stowarzyszenie potrzebuje
pomocy, dlatego też zwraca się z prośbą do dyrekcji szkół, urzędów, firm i innych instytucji
o wystawienie pojemnika, do którego klienci mogą wrzucad nakrętki na rzecz Kamila i Jakuba. Na ten
apel odpowiedziała nasza szkoła i postanowiliśmy włączyd się do tej szlachetnej akcji. Gorąco
zachęcamy też mieszkaoców naszego miasta do pomocy. W Polsce były już takie akcje, a ludzie którzy
wzięli w nich udział zobaczyli, że jedna nakrętka po wodzie mineralnej, soku czy jogurcie może
zmienid życie niepełnosprawnego dziecka i „zamienid się w wózek” – powiedziała Jolanta Dąbrowska
wiceprezes Stowarzyszenia i koordynator akcji. Nakrętki można wrzucad do specjalnie oznakowanych
pojemników znajdujących się w naszej szkole. Pamiętajmy jedna nakrętka to tak niewiele, a potrafi
zmienid życie. Nie wyrzucajmy nakrętek do śmieci, przynieśmy je do szkoły.
Ochrona środowiska to drugi aspekt tej akcji – plastikowe zakrętki zamiast trafid na wysypisko
zostaną poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane. Nie wyrzucajmy też do śmieci zużytych
baterii, które mogą zatruwad środowisko. Baterie także możemy przynieśd do szkoły, gdyż nasza
szkoła włączając się w akcje chroniące środowisko zajmuje się między innymi zbiórką zużytych baterii
i przekazywaniem ich specjalistycznej firmie zajmującej się ich recyklingiem i utylizacją.

mgr Joanna Łosiewska








Gazetka szkolna „PRZERWA” jest również dostępna na stronie internetowej szkoły
w zakładce projektu. Adres szkoły: www.sp1wysmaz.nets.pl
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I MISZTRZOSTWA SZKOŁY W SUDOKU
Dnia 18 grudnia 2009r. o godz. 1000 w naszej szkole
odbył się FINAŁ I MISTRZOWSTW SZKOŁY W SUDOKU. Sudoku
rozwija umysł i logiczne myślenie. Konkurs miał na celu
popularyzację łamigłówek liczbowych, rozwijanie logicznego
myślenia. Organizatorem imprezy była pani Renata Jaroszewicz.
W wielkim finale wzięło udział siedmioro uczniów z kl. IV – VI
wyłonionych w półfinale. Uczestnicy rozwiązywali samodzielnie
otrzymane diagramy sudoku. Zakooczenie swojej pracy
uczestnicy sygnalizowali poprzez podniesienie ręki.
Ostateczne wyniki:
I miejsce - Natalia Matwiejszyn kl. VI b
II miejsce - Adrianna Targooska kl. V c
III miejsce - Dominik Krajewski kl. V c
IV miejsce - Miłosz Piekutowski kl. IV c
V miejsce - Magdalena Wójciak kl. VI c
VI miejsce - Konrad Korzątkowski kl. IV c
GRATULUJEMY!

Marta Niewioska kl. VI b








eTwining
21 stycznia 2010 roku pomiędzy godziną 17.00 a 20.00
uczniowie naszej szkoły mieli okazję pogawędzid (poczatowad)
w języku angielskim.
Umówiona wcześniej rozmowa na czacie z czeskimi uczniami
bardzo przypadła braci szkolnej do gustu. Zapytaliśmy Michała
Dworakowskiego co sądzi o tego typu zajęciach: „Uważam, że to nie tylko dobra nauk, ale również
wspaniała zabawa. Było cool.”
Dzięki takiej możliwości, uczniowie mieli okazję sprawdzid swoje umiejętności
porozumiewania się w języku angielskim, bardziej poznad uczniów z partnerskiej szkoły, jak również
poznad kolejny sposób posługiwania się informacją technologiczną.
Karolina Mężyoska kl. VI e
Julita Gmitrzuk kl. VI e
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MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ
KLAS IV
W dniach 8 i 11 stycznia 2010 roku odbyły się
MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ dziewcząt, natomiast
w dniach 4 i 15 stycznia 2010 roku chłopców. Drużynę
stanowili uczniowie jednej klasy. Zespół składał się z max 10
osób (5 osób grało w polu, 1 bramkarz i 4 rezerwowych). Czas
gry wynosił 2x5minut. Gra odbywała się w systemie „każdy
z każdym” bez „spalonych. W czasie meczu można było
dokonad dowolnej liczby zmian.
Rozgrywki dziewcząt:
08.01.2010r.
1. kl. IV b – kl. IV e – 1:0
2. kl. IV e – kl. IV c – 0:1
3. kl. IV c – kl. IV a – 0:1
11.01.2010r.
1. kl. IV d – kl. IV e – 1:0
2. kl. IV b - kl. IV c – 1:2
3. kl. IV e – kl. IV a – 0:2

4. kl. IV c – kl. IV d – 1:0
5. kl. IV a – kl. IV b – 4:0

4. kl. IV a – kl. IV d – 2:1
5. kl. IV d – kl. IV b – 3:1

Ostateczne wyniki dziewcząt:
I miejsce zajęły dziewczęta z klasy IV a
II miejsce zajęły dziewczęta z klasy IV c
III miejsce zajęły dziewczęta z klasy IV d
IV miejsce zajęły dziewczęta z klasy IV b
V miejsce zajęły dziewczęta z klasy IV e
Rozgrywki chłopców:
04.01.2010r.
1. kl. IV b – kl. IV e – 0:1
2. kl. IV e – kl. IV c – 0:2
3. kl. IV c – kl. IV a – 2:0
15.01.2010r.
1. kl. IV d – kl. IV e – 2:0
2. kl. IV b - kl. IV c – 0:4
3. kl. IV e – kl. IV a – 4:1

4. kl. IV c – kl. IV d – 3:2
5. kl. IV a – kl. IV b – 1:0

4. kl. IV a – kl. IV d – 2:0
5. kl. IV d – kl. IV b – 3:2

Ostateczne wyniki chłopców:
I miejsce zajęli chłopcy z klasy IV c
II miejsce zajęli chłopcy z klasy IV d
III miejsce zajęli chłopcy z klasy IV e
IV miejsce zajęli chłopcy z klasy IV a
V miejsce zajęli chłopcy z klasy IV b

Julita Gmitrzuk kl. VI e
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BAL PRZEBIERAŃCÓW
21 stycznia uczniowie klas 0 – III mieli niecodzienną
okazję przeniesienia się w kolorowy świat bajek i baśni. Stało się
to za sprawą zorganizowanego przez dyrekcję szkoły
i nauczycieli szkolnego balu przebieraoców. Już od samego rana
na hali sportowej panował gwar i śmiech. Słychad było głośną
muzykę. Można było nacieszyd oczy przepiękną karnawałową
dekoracją z serpentyn i kolorowych baloników. Najbardziej
jednak wzrok przyciągały bajeczne przebrania, w których dzieci
z klas 0 – III pojawiły się
na balu. Były księżniczki, czarownice, rycerze, zwierzaki –
cudaki i inne postacie, które znane są nam z książek i filmów
dziecięcych. Podczas zabawy karnawałowej odbyło się wiele
tanecznych konkursów z nagrodami. Wybrano też Króla
i Królową Balu. Było wspaniale.
Z niecierpliwością będziemy czekad na kolejną zabawę
karnawałową, która niestety będzie dopiero za rok.
Andrzej Kaczyoski kl. II c





ZABAWA NA 102
Dnia 21 stycznia 2010 roku w naszej szkole odbyła się
choinka szkolna dla klas IV - VI. Bawiliśmy się od godz. 1300 do
godz. 1600. W trakcie zabawy odbywały się różnego rodzaju
konkursy dla uczniów,
w których chętnie braliśmy
udział.
Całą
imprezę
rozgrzewał
DJ,
który
puszczał nasze ulubione
piosenki. Zastały podane wyniki z I MISTRZOSTW SZKOŁY
W SUDOKU. Uczniowie klas IV-VI odebrali piękne dyplomy
i nagrody.
Z uśmiechem na twarzy wracaliśmy do domu,
z niecierpliwością czekając na następną taką wspaniałą zabawę.
Marta Niewioska kl. VI b
Katarzyna Wyszomirska kl. V b
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TO CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ…
Dnia 15 lutego 2010 roku przeprowadziłyśmy wywiad z panią dyrektor szkoły Małgorzatą Koc.
Zobaczcie co z tego wynikło.
Ostatnio nasza szkoła przystąpiła do projektu
„Akademia twórczości – przepustką do
wymarzonej przyszłości”. Jaki jest jego cel?
Rzeczywiście nasza szkoła realizuje kolejny
projekt zewnętrzny, finansowany ze środków
unijnych. W tym roku szkolnym od 1 września
2009 roku do 31 marca 2010 roku realizujemy
projekt z POKL „Akademia twórczości –
przepustką do wymarzonej przyszłości”. Celem
projektu jest przede wszystkim wyrównanie
szans edukacyjnych i społecznych uczniów
naszej szkoły. Organizując dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne, pragniemy rozwinąd możliwości
twórcze naszych wychowanków, aktywnośd fizyczną, artystyczną i intelektualną.
Czy szkoła czerpie jakieś korzyści z owego projektu?
Korzyści czerpią przede wszystkim uczniowie realizujący projekt, bo to dla nich tworzy się
dodatkowe szanse rozwoju. Szkoła natomiast pozyskała potrzebne pomoce dydaktyczne, sprzęt
komputerowy z oprogramowaniem, sportowy oraz stroje dla uczniów. Dzięki szerokim działaniom
podejmowanym w ramach realizowanego projektu, nasza społecznośd szkolna dobrze promuje się
w środowisku.
Czy szkoła wcześniej uczestniczyła w tego typu projektach? Jeżeli tak, to w jakich?
Tak jest to już czwarty projekt realizowany ze środków EFS. W roku szkolnym 2007-2008
realizowaliśmy dwa projekty „Kreatywna Bajkoszkoła szczęśliwe dzieci wychowad zdoła” oraz „Różne
możliwości – równe szanse”. W następnym roku szkolnym realizowaliśmy kolejny projekt „Każdy
inny - wszyscy równi ”.
Jaki był cel tych projektów i jakie szkoła odniosła z nich korzyści?
Każdy z nich miał za zadanie rozwinąd podstawowe umiejętności kluczowe ucznia, zarówno zdolnego
jak i mającego trudności w nauce. Zależało nam również na poprawie sprawności fizycznej, rozwoju
zainteresowao i kreatywności naszych wychowanków. Realizowane przedsięwzięcia przyniosły wiele
korzyści takich jak: zadowolenie uczniów z udziału w atrakcyjnych zajęciach, wzrost wyników
kształcenia oraz większa wiara we własne możliwości.
Czy w przyszłości, szkoła też będzie uczestniczyd w takich projektach
Jak najbardziej. Przygotowujemy się teraz do udziału w kolejnym projekcie, który chcielibyśmy
realizowad w roku szkolnym 2010 – 2011.
Z których osiągnięd szkoły jest Pani najbardziej zadowolona?
Cieszą mnie wszystkie osiągane przez Was sukcesy, zarówno te duże jak i małe. Dumna jestem, gdy
nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w różnorodnych konkursach przedmiotowych, zawodach
sportowych, czy też dobrze napiszą sprawdzian. Zadowolona jestem także, kiedy przykładowy Jaś
z klasy II często niezdyscyplinowany, dobrze zachowywał się dziś na lekcji albo uczeo mający
trudności w nauce otrzymał promocję do następnej klasy.
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Czego według Pani powinno się wymagad od ucznia?
W każdym społeczeostwie obywatele mają swoje prawa i obowiązki. Tak też jest i w szkole.
Podstawowym dokumentem regulującym te zagadnienia jest Statut Szkoły. Dlatego też wymagamy
od uczniów postępowania i zachowania zgodnego z prawem szkolnym.
Jakie postanowienia miała Pani, gdy zaczynała pracę w szkole?
Rozpoczynając pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem w 2004 roku na
stanowisku dyrektora, chciałam stworzyd szkołę przyjazną i otwartą na ucznia. Szkołę, która daje
szanse na własny rozwój, ale także jest miejscem, gdzie każde dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie.
Które z większości zamierzeo udało się Pani zrealizowad?
Sądzę, iż szkoła nasza jest placówką, która spełnia oczekiwania rodziców, uczniów oraz całej
społeczności lokalnej. Mamy piękny obiekt z wyremontowanymi salami, dobrą kadrę pedagogiczną,
bogatą ofertę zajęd pozalekcyjnych. Udało się nam również doposażyd szkołę w sprzęt komputerowy,
sportowy, pomoce dydaktyczne. Sukcesywnie realizujemy cele i zadania zawarte w koncepcji pracy
szkoły. Wszystko to sprawia, że dobrze spełniamy swoją rolę, a nasi uczniowie pochlebnie
wypowiadają się o szkole.
Jakie ma Pani plany wobec szkoły na przyszłośd?
Pragnę dalszego rozwoju naszej szkoły, zarówno w zakresie warunków lokalowych, jak i lepiej
wyposażonych pracowni dydaktycznych. Marzą mi się pracownie interaktywne, wyposażone
w nowoczesny sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem, do realizowanych w szkole
przedmiotów.
Michalina Mormol kl. VI d
Weronika Ciecierska kl. VI d







NIECODZIENNE SPOTKANIE
Dnia 19 stycznia 2010r. w ramach projektu „Akademia
twórczości przepustką do wymarzonej przyszłości” odbyło się
niecodzienne spotkanie.
Uczniowie 3 zespołów „Sztuka” z sekcji „Szkoła Pana Kleksa”
gościli w naszej szkole Panią ANNĘ WERPACHOWSKĄ. Jest ona
członkiem Koła Twórców Lokalnych przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem, pisze wiersze. Już
w młodości sięgała po pióro. Jej utwory wzruszają prawdą uczud.
Wszystkim podobały się wiersze czytane przez autorkę. A były to:
„Kołysanka”, „Pierwsza nauczycielka”, „Pory roku”, „Jesieo”,
„Alfabet dziecka”. Dzięki niej mogliśmy przeżyd piękne chwile
z poezją, w myśl motta:
"Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia
do drugiego człowieka".
Myślimy, że takie spotkanie długo pozostanie w naszej
pamięci, a my chętniej będziemy sięgad po tomiki wierszy.

mgr Joanna Godlewska
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MATEMATYCZNE ZMAGANIA
Uczniowie, zainteresowani królową nauk, mogli sprawdzid swoje
zdolności i umiejętności
logicznego myślenia, biorąc udział
w Konkursie matematycznym „PLUS-MINUS”, który odbył się
14 grudnia 2009r. Była to II edycja Ogólnopolskiego Konkursu:
STYPENDIADA MATEMATYCZNA. W naszej szkole w tym konkursie
wzięło udział 109 uczniów klas IV - VI. Zadania miały charakter
jednorazowego testu wyboru - 20 zadao zamkniętych
o zróżnicowanym stopniu trudności. W sumie można było zdobyd 50 punktów. Wyniki konkursu
poznamy w marcu.
Również jak co roku najzdolniejsi uczniowie klas VI wzięli udział w Przedmiotowym Konkursie
Matematycznym na etapie szkolnym przeprowadzonym w dniu 3 grudnia 2009 r. Do stopnia
rejonowego zakwalifikowali się uczniowie: Szuberska Joanna kl. VI a, Tworkowski Adrian kl. VI a,
Dąbrowksa Karolina kl. VI a, Grabioski Kamil kl. VI a, Matwiejszyn Natalia kl. VI b, Zielioska Marta kl.
VI c, Gmitrzuk Julita Klaudia kl. VI e, Mężyoska Karolina kl. VI e.
Przed nami również Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2010. Odbędzie się on
18 marca 2010 r. Udział w tym konkursie zadeklarowało 88 uczniów z klas III-VI. Natomiast 39
najmłodszych matematyków z kl. I – II weźmie udział w konkursie „KANGUREK 2010”. Uczestnikom
wszystkich konkursów życzymy jak najlepszych wyników.
mgr Elżbieta Słonecka


OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE
Wojewódzki Konkurs Plastyczny: „ Kto Ty jesteś? - Polak
mały” zorganizowany przez Kuratora Oświaty i Podlaski Urząd
Wojewódzki.
Wyróżnienia otrzymały:
 Magdalena Uszyoska kl. IV b,
 Paulina Szewczuk kl. VI c,
 Urszula Gierałtowska kl. V a.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom”
zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP i Zarząd Oddziału w Wysokiem
Mazowieckiem.
Na szczeblu powiatowym:
 II miejsce - Karolina Inga Łopieoska kl. VI c
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pocztówka bożonarodzeniowa” zorganizowany przez Starostwo
Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie.
 III miejsce – Roksana Mirek kl. IV a
Jabłooska Elwira kl. VI d
Zamościoska Karolina kl. VI d
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UCZNIOWIE KLAS IV – VI
Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ W SWOJEJ KLASIE
W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

Klasa
IV a
IV b

IV c
IV d
IV e
Va
Vb
Vc
Vd
Ve
VI a
VI b
VI c
VI d
VI e

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

Roksana Mirek
Aleksandra Gołaszewska
Marcin Kamioski
Magdalena Uszyoska
Klara Wojtkowska
Piotr Dzieniszewski
Miłosz Piekutowski
Magdalena Berbachowska
Weronika Choioska
Kamila Kadłubowska
Karolina Kadłubowska
Justyna Żurowska
Adrianna Targooska
Zuzanna Szymanowska
Ewelina Romualdowska
Aleksandra Bielioska
Joanna Szuberska

5,55
5,18
5,18
5,18
5,18
5,18
5,18

Iga Dworakowska
Natalia Matwiejszyn
Marta Zielioska
Weronika Ciecierska
Karolina Mężyoska
Julita Klaudia Gmitrzuk

5,3
5,3

5,36
5,18
5,4
5,4
5,22
5,44
5,4
4,77
5,4
5,4

5,4
5,4
5,5
5,5
Roksana Mirek kl. IV a
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MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ
KLAS V
W dniach 18 stycznia i 8 lutego 2010 roku odbyły się
MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ dziewcząt, natomiast
w dniach 22 stycznia i 12 lutego 2010 roku chłopców. Mecze
rozgrywane były w hali sportowej. Zawodnicy grali w systemie
„każdy z każdym”. Drużynę stanowili uczniowie jednej klasy.
Zespół składał się z max 10 zawodników (5 grających w polu,
1 bramkarz i 4 rezerwowych). W czasie meczu można było
dokonad dowolnej liczby zmian. Czas gry 2x5 min. Grało się
bez „spalonych”.
Rozgrywki dziewcząt:
18.01.2010r.
1. kl. V b – kl. V e – ---2. kl. V e – kl. V c – ---3. kl. V c – kl. V a – 1:2
08.02.2010r.
1. kl. V d – kl. V e – ---2. kl. V b – kl. V c – 0:3
3. kl. V e – kl. V a – ----

1. kl. V c – kl. V d – 1:1
2. kl. V a – kl. V b – 8:0

1. kl. V a – kl. V d – 8:0
2. kl. V d – kl. V b – 5:0

Ostateczne wyniki dziewcząt:
I miejsce zajęły dziewczęta z klasy V a
II miejsce egzekwo zajęły dziewczęta z klasy V c i V d
III miejsce zajęły dziewczęta z klasy V b
Dziewczęta z klasy V e nie wzięły udziału w zawodach.
Rozgrywki chłopców:
22.01.2010r.
1. kl. V b – kl. V e – 0:2
2. kl. V e – kl. V c – 1:0
3. kl. V c – kl. V a – 1:1
12.02.2010r.
1. kl. V d – kl. V e – 2:1
2. kl. V b – kl. V c – 4:0
3. kl. V e – kl. V a – 3:0

1. kl. V c – kl. V d – 1:0
2. kl. V a – kl. V b – 0:2

1. kl. V a – kl. V d – 2:1
2. kl. V d – kl. V b – 1:3

Ostateczne wyniki chłopców:
I miejsce zajęli chłopcy z klasy V b
II miejsce zajęli chłopcy z klasy V e
III miejsce egzekwo zajęli chłopcy z klasy V a i V c
IV miejsce zajęli chłopcy z klasy V d
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!
Karolina Mężyoska kl. VI e
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WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE
Walentynki to święto zakochanych obchodzone na całym
świecie 14 lutego. W tym roku tego dnia w naszej szkole panował
bardzo miły nastrój. Na korytarzach były wystawione różne stoiska
z kartami, upominkami i słodkimi ciasteczkami walentynkowymi.
Uczniowie dawali sobie prezenty i wysyłali piękne karty
walentynkowe,
które
szkolni
listonosze roznosili do różnych klas.
Uśmiechnięte twarze, mocno bijące
serca tych, którzy dostali wiadomośd od wielbicieli, świadczą tylko
o jednym.
Walentynki to wspaniałe święto!

Roksana Mirek kl. IV a
Wiktoria Roszkowska kl. IV a





TŁUSTY CZWARTEK
Dnia 11 lutego 2010 roku w naszej szkole wszyscy
obchodziliśmy „Tłusty Czwartek”.
Nie było osoby, która nie dostałaby przepysznego, okrągłego
pączusia. Pączki roznosili bardzo
ładnie przebrani uczniowie z kl. V a
i VI b. Tego dnia na buzi każdego
ucznia widniał duży uśmiech od ucha
do ucha.
Oczywiście nie tylko
uczniowie dostali wyśmienite pączki, ale również nauczyciele
i pracownicy szkoły
mogli
się
nimi
rozkoszowad.
Co
roku organizowany
jest ten dzieo pełen słodkości i rozkoszy. Cierpliwie
będziemy czekad na następny „Tłusty Czwartek”.

Jabłooska Elwira kl. VI d
Zamościoska Karolina kl. VI d
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MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ
KLAS VI
W dniach 22 lutego i 01 marca 2010 roku odbyły się MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ
dziewcząt, natomiast w dniach 19 i 26 lutego 2010 roku chłopców. Mecze rozgrywane były w hali
sportowej. Zawodnicy grali w systemie „każdy z każdym” bez „spalonych”. Drużynę stanowili
uczniowie jednej klasy. Zespół składał się z max 10 zawodników (5 grających w polu, 1 bramkarz
i 4 rezerwowych). W czasie meczu można było dokonad dowolnej liczby zmian. Czas gry 2x5 min.
Rozgrywki dziewcząt:
22.02.2010r.
1. kl. VI b – kl. VI e – 1:1
2. kl. VI e – kl. VI c – 1:0
3. kl. VI c – kl. VI a – 0:3
01.03.2010r.
1. kl. VI d – kl. VI e – 0:1
2. kl. VI b – kl. VI c – 2:2
3. kl. VI e – kl. VI a – 0:1

1. kl. VI c – kl. VI d – 1:2
2. kl. VI a – kl. VI b – 2:1

1. kl. VI a – kl. VI d – 1:0
2. kl. VI d – kl. VI b – 0:1

Ostateczne wyniki dziewcząt:
I miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI a
II miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI e
III miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI b
IV miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI d
V miejsce zajęły dziewczęta z klasy VI c
Rozgrywki chłopców:
19.02.2010r.
1. kl. VI b – kl. VI e – 1:1
2. kl. VI e – kl. VI c – 2:1
3. kl. VI c – kl. VI a – 4:2
26.02.2010r.
1. kl. VI d – kl. VI e – 0:4
2. kl. VI b – kl. VI c – 1:3
3. kl. VI e – kl. VI a – 1:0

1. kl. VI c – kl. VI d – 4:0
2. kl. VI a – kl. VI b – 4:4

1. kl. VI a – kl. VI d – 0:2
2. kl. VI d – kl. VI b – 2:1

Ostateczne wyniki chłopców:
I miejsce zajęli chłopcy z klasy VI e
II miejsce zajęli chłopcy z klasy VI c
III miejsce zajęli chłopcy z klasy VI d
IV miejsce zajęli chłopcy z klasy VI b
V miejsce zajęli chłopcy z klasy VI a

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!
Natalia Modzelewska kl. VI e
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WYWIAD Z UCZNIEM, KTÓRY UZYSKAŁ
NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ W SZKOLE
Redakcja: Jesteś najlepszą uczennicą w szkole. Twoja średnia wynosi 5,55. Czy jesteś z niej
zadowolona?
Roksana Mirek: Tak, jestem bardzo zadowolona ze średniej, jaką
uzyskałam na półrocze, tym bardziej, że jestem dopiero w IV klasie.
A tutaj jest zupełnie inaczej niż w klasach młodszych. Uczy mnie
wielu nauczycieli i każdy ma inne wymagania.
Redakcja: Czy myślałaś, że zostaniesz najlepszą uczennicą szkoły?
Roksana Mirek: Myślę, że każdy uczeo w szkole chciałby mied
bardzo dobre wyniki w nauce. Nie ukrywam, że ja też o tym
marzyłam i bardzo się starałam. Po półrocznej ciężkiej pracy moje
marzenie spełniło się. Jestem bardzo szczęśliwa.
Redakcja: Czy lubisz się uczyd?
Roksana Mirek: Tak, lubię się uczyd. Nauka nie sprawia mi
problemów, a dobre oceny dają mi satysfakcję.
Redakcja: Jakie jest Twoje hobby?
Roksana Mirek: Mam wiele zainteresowao. Najbardziej lubię śpiewad, recytowad i występowad
w różnych przedstawieniach. Moją pasją jest także rysunek, fotografia i grafika komputerowa.
Chętnie również czytam ciekawe książki i czasopisma.
Redakcja: Jaki przedmiot lubisz najbardziej i dlaczego?
Roksana Mirek: Nie mam jednego ulubionego przedmiotu. Myślę, że na każdej lekcji mogę
dowiedzied się czegoś nowego i interesującego.
Redakcja: Kim chcesz zostad w przyszłości?
Roksana Mirek: Moje marzenia o przyszłości zmieniają się dośd często. Chciałam już byd modelką,
aktorką, piosenkarką, grafikiem komputerowym. Teraz marzę o tym, by zostad projektantką mody.
A kim będę? Czas pokaże.
Redakcja: Jaki masz sposób na naukę?
Roksana Mirek: Myślę, że jest wiele różnych dobrych sposobów na naukę. Ja przede wszystkim
uważam na lekcjach, a w domu utrwalam nowe wiadomości. Uczę się systematycznie i nie
ograniczam swej wiedzy tylko do podręczników. Korzystam z wielu innych źródeł, jak Internet, książki
popularno – naukowe, programy multimedialne.
Redakcja: Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe, jeżeli tak, to jakie?
Roksana Mirek: Oczywiście uczęszczam na wiele różnych kółek zainteresowao. Są to zajęcia
sportowe, taneczne, plastyczne, literackie, teatralne. Jestem też członkiem zespołu redakcyjnego
szkolnej gazetki „Przerwa”. Swoje umiejętności wokalne rozwijam na zajęciach chóru. Uczestniczę
w programie eTwining. Uważam, że udział w tych zajęciach rozwija moje zainteresowania
i uzdolnienia, a także pozwala mile i pożytecznie spędzid wolny czas.
Redakcja: Dziękujemy za udzielenie nam interesującego wywiadu.
Roksana Mirek: Dziękuję.
Emilia Antoniak kl. V e
Gabriela Przychodzeo kl. V e
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KĄCIK ŚMIECHU
- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia.
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję za wypracowanie, które napisał jego tata.
- Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak podzieliłabyś cztery ziemniaki
między pięciu harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną!
Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
- Po rosnących na nim kasztanach.
- A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? - To ja poczekam...
Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno, panie profesorze.
- Czy nauczyciel nie zorientował się jeszcze, że pomagam Ci w odrabianiu lekcji? - pyta ojciec syna.
- Nie, ale mówi, że jestem coraz głupszy.

Andrzej Kaczyoski kl. II c


W NASTĘPNYM NUMERZE
Dzieo Kobiet
Święta wielkanocne
Sprawdzian szóstoklasisty
Mistrzostwa szkoły w piłkę nożną kl. II i III
Finał projektu „Akademia twórczości - przepustką do wymarzonej przyszłości”.

… i wiele innych ciekawych artykułów.

Zespół dziennikarski:
Kaczyoski Andrzej kl. II c, Mirek Roksana – kl. IV a, Roszkowska Wiktoria – kl. IV a, Przychodzeo Gabriela kl. V e, Antoniak Emilia kl. V e,
Niewioska Marta – kl. VI b, Wyszomirska Katarzyna kl. VI b, Ciecierska Weronika kl. VI d, Jabłooska Elwira kl. VI d, Mormol Michalina kl. VI d,
Zamościoska Karolina kl. VI d, Gmitrzuk Julita kl. VI e, Mężyoska Karolina kl. VI e, Modzelewska Natalia kl. VI e.

Opiekunowie:
mgr Ewa Kudmierowska – Mirek
mgr Agnieszka Porzezioska
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