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WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym 2017/2018. Mamy nadzieję,
że wakacje minęły dobrze i chętnie powróciliście do szkoły. Życzymy Wam
samych dobrych ocen. Wraz z nowym rokiem szkolnym przedstawiamy nową
szatę graficzną naszej gazetki. Wierzymy, że się Wam spodoba!
Miłej lektury!
Zespół redakcyjny

DZIEWCZYNY I PIŁKA NOŻNA

Warto przeczytać:
 Dziewczyny i piłka nożna
 Ciekawostki historyczne
 Szlak szkolnych zainteresowań
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Wreszcie i my dziewczyny możemy rozpocząć przygodę z footballem.
W naszej szkole istnieje dziewczęca drużyna piłkarska, której trenerem jest wspaniały
pan Andrzej Kamianowski. To on uczy nas
zasad gry i pracy w zespole. Ta forma aktywności fizycznej niesie ze sobą wiele korzyści
zdrowotnych. Doskonale wpływa na rozwój
fizyczny i osobowy człowieka. Ma walory socjalizacyjne, sprawia, że utożsamiamy się
z grupą, do której przynależymy. Zapewnia dobre samopoczucie i gwarantuje długie życie
w zdrowiu i dobrej kondycji. Przebywanie na
świeżym powietrzu sprawia, że rośnie liczba
połączeń nerwowych w mózgu, co ma korzystny
wpływ na procesy myślenia. Poprawia wytrzymałość, siłę, szybkość i zwinność. Ta dyscyplina
sportu stanowi świetną „szkołę życia”. To podczas gry poznajemy, jak to jest wygrać, przegrać,
podnieść się po „ciosie”, nie dajemy za wygraną
nawet w najtrudniejszych sytuacjach.
Iga Kućmierowska kl. V c

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
28. września w naszej szkole odbyły się wybory
do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą, która trwała od 20 do 27 września. Kandydaci rozwieszali plakaty ze swoimi propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów klas IV-VII do głosowania na nich. W głosowaniu wzięło udział 353 uczniów,
którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 12 kandydatów.
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Zuzanna Czapska—kl. V c
Zastępcy: Anna Sokołowska—kl. VII a oraz Wiktor Mieczkowski—kl. V a
Sekretarz: Olga Matuszelańska—kl. VI c
Skarbnik: Aleksandra Szadkowska—kl. VII a
Zuzanna Czapska, Natalia Pawlik kl. V c
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NASZ PRZYJACIEL – YORKSHIRE TERRIER
Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym tegorocznym artykule,
dotyczącym naszych czworonożnych
przyjaciół.
Opowiem
wam
o wspaniałej rasie –
Yorkshire Terrier.

Pierwsze pieski pojawiły się około XIX
wieku w Wielkiej
Brytanii. Miały za
zadanie
tępienie
szczurów i myszy
w domach biednych ludzi. Kupując takiego psiaka, musimy
pamiętać o pielęgnowaniu go.

Wymaga regularnych kąpieli,
do których potrzebne są odpowiednie szampony, które znaleźć można w każdym sklepie
zoologicznym. Powinniśmy również pamiętać o zaglądaniu do
jego uszu i usuwaniu
każdego włosa, który
może się znaleźć w jego okolicy. To bardzo
ważne,
ponieważ
w przyszłości piesek
może
zachorować.
York to towarzyska rasa,
skłonna do zabawy z dziećmi.
Bardzo przywiązuje się do

swojego właściciela i chodzi
za nim krok w krok. Terierki
najczęściej mają ciemne, stalowo-żółte bądź srebrno-złote
umaszczenie.
Waga: do 3,2 kg
Długość życia: 8 – 15 lat
Wzrost: 18 – 25 cm
Pielęgnacja: średnia
Stosunki z innymi zwierzętami: dobre
Dla alergików: tak
Łucja Lubowicka kl. V c

WARTO ZOBACZYĆ, WARTO ZWIEDZIĆ
Drohiczyn – miasto
w województwie podlaskim,
historyczna stolica Podlasia.
Najstarsze ślady archeologiczne pochodzą z VII wieku.
W XII wieku stolica księstwa
drohiczyńskiego w kręgu
wpływów Kazimierza Sprawiedliwego. Obecnie miasto
liczy ponad 2 tysiące miesz-

kańców.
Zachowane zabytki to: Grodzisko na
G ó r z e
Zamkowej, Zespół klasztorny
Jezuitów, Zespół klasztorny
Franciszkanów, Zespół klasztorny Benedyktynek, Cerkiew

św. Mikołaja, schrony bojowe,
kapliczki. W Drohiczynie
znajdują się też 2 muzea. Diecezyjnie i Regionalnie. W Drohiczynie kręcono też odcinki
serialu „Ojciec Mateusz”.
Feliks Popławski kl. V e

BEZPIECZEŃSTWA NIGDY DOŚĆ
25. września uczniowie
klas pierwszych i drugich
uczestniczyli
w spotkaniu z przedstawicielami
Działu
Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej
Policji. Tematem prezentacji

była ,,Bezpieczna droga do
szkoły”. Uczniowie
mieli bardzo dużo
pytań, lecz jak policjanci pytali ich, to
odpowiadali bardzo
dobrze i z sensem.
Uczniowie byli bardzo zado-

woleni, ponieważ gdy dobrze
odpowiadali dostawiali nagrody. W naszej szkole na pewno
przyda się taka prezentacja
o bezpieczeństwie.
Zuzanna Czapska
Natalia Pawlik kl. V c
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FILMOWE HITY - „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”
Jeżeli szukacie filmu, który możecie obejrzeć z całą
rodziną, filmu, który spodoba się wszystkim: małym, większym i tym starszym widzom, proponuję obejrzeć wspaniałą
bajkę: „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”.
Główna bohaterka Smerfetka z kilkoma innymi Smerfami wyrusza w pełną przygód wyprawę, aby dowiedzieć się,
dlaczego jest jedyną dziewczyną w wiosce. Ich wspólna podróż odkryje przed nami niezwykłą tajemnicę… Każdy krok
przyjaciół śledzi Gargamel.
„Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski” ogląda się z przyjemnością. Akcja rozgrywa się
w pięknej, kolorowej scenerii. Jest to film z bardzo ciekawym przesłaniem, że każdy ma swoją wartość i jest potrzebny. Uczy akceptacji samego siebie.
Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja na seansie bawiłam się doskonale, chociaż były momenty, które wyciskały łzy.

Polecam!
Iga Kućmierowska kl. V c

PIES PRZEWODNIK
Potrafi odnaleźć wolne
miejsce w autobusie, wskazać
ławkę w parku
bądź przystanku
autobusowym i pomóc
ominąć
przeszkodę. Nie goni on za ptakami i za innymi psami. Jego

codzienna
praca
pomaga
w życiu niewidomemu opiekunowi. To wszystko kwestia
ciężkiego treningu, który trwa
około dwóch lat. Trzeba pamiętać, że trening jest oparty
na nagrodach i nie ma mowy o
przemocy wobec zwierzęcia.
Przyszły przewodnik, nie może bać się tramwajów, samo-

chodów, odgłosów karetki. 80
procent przewodników to labradory. Są to psy, które mają
świetną pamięć, dlatego szybko się uczą. Ale trzeba pamiętać, że labrador to pies jak
inny i ułożenie go wymaga
czasu i ciężkiej pracy.
Miłosz Krajewski kl. V e

WARTO PRZECZYTAĆ - „Dwa światy, Milton żyje?!”
Ta książka jest bardzo ciekawa. Napisał ją Michał Poznański. Opowiada
o życiu Miltona, który wybiera się na planetę Ziemia.
Na tę przygodę przygotowuje go Doktor Gaskin, który
mieszka na orbicie zwanej
Neptun. Milton upozorowuje

swoją śmierć, by nikt z
jego rodziny nie martwił
się o niego, gdy on będzie
zwiedzać ogromną galaktykę. Gdy przybywa na
planetę Ziemia, spotyka
wiele niekorzystnych dla
niego sytuacji, np. nie może
zdobyć jedzenia, rozpalić ogni-

ska i znaleźć dogodnego miejsca
na tymczasowy obóz. Ale oprócz
przeszkód poznaje swojego towarzysza
podróży - kurczaka,
a także dwójkę ludzi, którzy dają
mu gościnę. Moim zdaniem ta
książka jest bardzo ciekawa
i zaskakująca.
Aleksandra Wasilewska V c
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Ciekawostki historyczne

Adres szkoły:
ul. Kościelna 1
18-200 Wysokie Mazowieckie

Galindowie – plemię bałtyjskie zamieszkujące
tereny obecnych Mazur, w nieokreślonym obszarze
pomiędzy dzisiejszym Olsztynem i Szczytnem a południowo – zachodnimi krańcami Litwy.

Tel.: 86 2752008
e-mail: sp1wysokiemaz@poczta.onet.pl

Ciekawostki muzyczne
Czy wiesz, że…

Najstarszym instrumentem na świecie jest flet znaleziony
w południowych Niemczech. Jego wiek
jest szacowany na około 35 000 lat
p.n.e. Jest wykonany z kości wielkiego
sępa. Ma 22 cm długości i 2,5 średnicy. Odkrył go archeolog Ach Halley.

Okres bytowania Galindów na tych terenach datuje się na około V w.
p.n.e. – XIII w. n.e., a ich
ziemie jeszcze później nazywane były Galindią.
Obecnie możemy zobaczyć
namiastkę Galindii niedaleko Rucianego – Nidy. Jest
to wioska zbudowana współcześnie. W osadzie Galindów na turystów czekają niezwykłe atrakcje: kolacje
w pieczarach, wyprawy łodziami. Właściciel obiektu
wskrzesza i kontynuuje idee Galindów. Można tam
obejrzeć: pieczary, lochy demonów, uroczyska leśne,
krąg kamienny, labirynt czy skanseny. Na życzenie
turystów odtwarzane są sceny z życia Galindów.
Feliks Popławski kl. V e

Aleksandra Wasilewska kl. V c

SZLAK SZKOLNYCH ZAINTRESOWAŃ
Witamy wszystkich na szlaku szkolnych zainteresowań.
Wpadliśmy na pomysł, żeby opisywać i zachęcać was do różnych
zajęć pozalekcyjnych. Zapraszamy do śledzenia naszych artykułów.
UNIHOKEJ – w naszej szkole odbywają się zajęcia z tego sportu,
dla dziewcząt jak i chłopców. Grupę dziewczyn prowadzi pani Renata Jaroszewicz, a chłopców pan Rafał Baczewski. Zajęcia są ciekawe
i budują integrację między dziećmi. Często odbywają się zawody dla
młodszych, jak i starszych zawodników. Treningi dla dziewczyn odbywają się w środy o 15:30, zaś chłopców w piątek o 14:10 na hali
sportowej. Gwarantujemy dobrą zabawę i współpracę. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!
Lena Kalinowska, Łucja Lubowicka, Wiktoria Rosochacka kl. V c
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