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Witamy w najnowszym magazynie naszej gazetki szkolnej. W tym magazynie znajdziecie notki
związane z Wielkanocą. Mamy nadzieję, że artykuły w nim zawarte będą się wam podobały jak te poprzednie. Liczymy, że będziecie naszymi stałymi czytelnikami.
Miłej lektury!
Zespół redakcyjny
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Dnia 05.04.2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem odbyły się eliminacje powiatowe XXX Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”. Pięknie zaprezentowało się 37. uczestników, wśród nich byli oczywiście reprezentanci naszej szkoły – zwycięzcy szkolnych eliminacji:
Klasy I-III
Adam Zdziech I A
Karol Białobrzeski II B
Aleksandra Sieńkowska III A
Marta Murawska III G
Klasy IV-VI
Amelia Komarowska IV D
Michał Bruszewski V B
Roksana Szkiłądź VI B
Wiktoria Mężyńska VI C
Jury miało nie lada zadanie, gdyż poziom recytacji uczestników był bardzo wysoki. Pragniemy poinformować, że w kategorii
klas I-III trzecie miejsce zdobył Karol Białobrzeski, natomiast
pierwsze miejsce ex aequo – Aleksandra Sieńkowska i Marta Murawska. Zdobywczynie najwyższego miejsca będą reprezentować
naszą szkołę podczas eliminacji wojewódzkich w Białymstoku.
W kategorii klas IV-VI wyróżnienie otrzymała Roksana Szkiłądź.
Wszystkim recytatorom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Zespół redakcyjny
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE
Które ssaki mają najlepszy węch?
Niedźwiedzie. Ilość receptorów w nosie niedźwiedzia jest 7 razy większa niż u psa i około sto razy
większa niż u człowieka. Znane są przypadki niedźwiedzi polarnych, które ruszały na polowanie z odległości ponad 60 kilometrów.
Niedźwiedź Brunatny
Jego waga sięga 800 kilogramów. Kiedy się wyprostuje, może być nawet dwa razy wyższy od człowieka. Sporadycznie pojedyncze osobniki widywane są w Tatrach, Beskidach, Bieszczadach. Jeszcze
rzadziej - w Sudetach i na Roztoczu. Niedźwiedzie najgroźniejsze są zimą, obudzone ze snu. Wszak wiadomo: miś głodny, miś zły - może pogryźć, rozszarpać, a nawet... zjeść. Jak się zachować oko w oko
z niedźwiedziem? Należy przykucnąć i powoli się wycofać. Bez wstawania, otwierania ust, gwałtownych ruchów. A jeśli konfrontacja jest nieunikniona, należy uciekać ile sił w nogach w dół zbocza.
Wampiry
Co postać z horroru ma wspólnego ze zwierzętami?
Nazwano tak gatunki nietoperzy żywiące się krwią zwierząt.
Nie przerażajcie się, ponieważ większość nietoperzy to małe
i niegroźne ssaki owadożerne lub owocożerne. Wampiry
zwyczajne żyją na terenie Ameryki Południowej i Środkowej,
w ciepłym klimacie. Żerują nocą, nakłuwając skórę swoich
ofiar bardzo ostrymi ząbkami i zlizując spływającą krew.
Zwierzę, którym pożywia się taki nietoperz, zazwyczaj nic nie
czuje, gdyż ślina małego krwiopijcy działa jak środek znieczulający. Zaatakowane we śnie stworzenie najczęściej nawet
się nie budzi. Nie martwcie się, nie ma to nic wspólnego z filmowymi historiami. Ofiara nietoperza nie umiera ani nie zamienia się w wampira. Zazwyczaj może być jedynie nieco osłabiona. Mały wampirek nie jest do końca taki zły, jak wam się wydaje. Po powrocie do swojej kolonii, dzieli się pokarmem ze słabszymi i głodnymi członkami rodziny,
którym nie udało się polowanie.
Największe ssaki świata
Gdy mówimy o gigantycznych rozmiarach, wielu z was wspomina pewnie dawno wymarłe gady - dinozaury. Obecnie palmę pierwszeństwa przejęły ssaki. Mamy na Ziemi doprawdy wspaniale olbrzymy.
Pierwsze miejsce pod względem wielkości zajmuje płetwal błękitny, który jest największym zwierzęciem wszechczasów. Jest
ssakiem morskim. Jego ciało osiąga długość ok.30 m, a waga wynosi zazwyczaj 150-180 ton. Sam jego język waży ok. 3000 kg,
a serce 600-700 kg!
Na miejscu drugim jest lądowy olbrzym - słoń afrykański. Żyje
w stadach i choć jest roślinożerny osiąga wagę 5-6 ton i wysokość
ok. 7,5 metra. Do płetwala mu daleko, ale wyobraźcie sobie
nowo narodzone słoniątko, które waży 110 kg!
W zawodach o trzecie miejsce mogłoby ubiegać się wiele zwierząt, ale w czołówce znalazłby się zapewne nosorożec biały. To samotnik, żyjący na sawannach Afryki,
którego ciężar może dochodzić do około 4 ton.
Iga Kućmierowska kl. IV c
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WIELKANOC
Kościół Katolicki zwykle obchodzi Wielkanoc w kwietniu. Jest to wiosenne święto Chrześcijan,
bardzo szczególny okres dla wszystkich wierzących. W Wielkanoc świętujemy Zmartwychwstanie
Chrystusa i Jego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem. Jajko wielkanocne jest symbolem nowego życia.
W Niedzielę Wielkanocną spotykamy się z naszymi bliskimi przy świątecznym śniadaniu. Dzieciaki dostają słodycze, które zostawił im Zajączek, czasami szukają ukrytych w domu czekoladowych jajek. Ludzie życzą sobie „Wesołego Alleluja”, mają też okazję do wspólnej rozmowy. Poniedziałek Wielkanocny obchodzą jedynie Polacy. Tego dnia każdy może oczekiwać, że przynajmniej raz zostanie oblany
wodą. Mówiąc ogólnie, Wielkanoc to czas radości i odrodzenia.
Pouczmy się Angielskiego :
Słowniczek słów związanych z Wielkanocą
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Baranek wielkanocny – Easter Lamb
Droga Krzyżowa – Way of the Cross
Gałązki palmowe – palm branches
Jajka z czekolady – chocolate eggs
Koszyk ze święconym – Easter basket
Mazurek – Easter shortcake
Męka Pańska – Lord’s passion
Niedziela Palmowa – Palm Sunday
Niedziela Wielkanocna – Easter Sunday
Odkupiciel – Redeemer
Odrodzenie – rebirth
Okres wiosenny – springtime
Ostatnia Wieczerza – Last Supper
Parada Wielkanocna – Easter Parade
Pasja – Passion
Pisanki – Easter Eggs
Poniedziałek Wielkanocny – Easter Monday
Śniadanie wielkanocne – Easter breakfast
Środa Popielcowa – Ash Wednesday
Ukrzyżowanie – crucifixion
Wielka Sobota – Holy Saturday
Wielki Piątek – Good Friday
Wielki Post – Lent
Wielki Tydzień – Holy Week
Zajączek Wielkanocny – Easter Bunny
Zmartwychwstanie – Resurrection
Życzenia – greetings

Iga Kućmierowska kl. IV c
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WARTO OBEJRZEĆ
„Vaiana: skarb oceanu”
Vaiana to córka wodza małej, polinezyjskiej wysepki, której mieszkańcy wiodą
wspaniałe życie. Ziemia zawsze jest żyzna,
a laguna bogata w ryby. Wyspiarze nie muszą wypływać na szeroki ocean i ryzykować
życiem w starciu z żywiołem, na miejscu
mają wszystko. Vaiana nie jest tym faktem
zachwycona - od dziecka ocean ją pociągał
i marzyła o wyprawie na szerokie wody.
Wszystko się zmienia i księżniczka musi odnaleźć potężnego półboga Maui, który ma pomóc uratować jej wyspę i lud. Wyrusza w długą i nie-

bezpieczną wyprawę na ocean.
Vaiana to niepoprawna marzycielka wierząca, że
wszystko jest możliwe. Chce pomóc każdemu, nie zważając na swoje bezpieczeństwo. Maui natomiast, to zapatrzony w siebie egoista podziwiający własną muskulaturę i tatuaże. Jedyne, co go interesuje, to uwielbienie ze strony każdego z jego otoczenia. Nie chce z siebie nic dać, tylko
cały czas brać. Starcie tych dwóch charakterów, to przyczyna zabawnych sytuacji, jakie
zobaczymy na ekranie. Podczas podróży bohaterowie przechodzą
przemiany i uczą się kilku ważnych rzeczy na temat życia, współpracy i przyjaźni. „Vaiana: skarb oceanu” to bez wątpienia świetny
film, jak się kończy musicie zobaczyć sami. Na pewno będziecie się
świetnie bawić.
Polecam!
Aleksandra Wasilewska kl. IV c
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KODEKS DOBRYCH MANIER
NAJGRZECZNIEJSI UCZNIOWIE KLAS I - VI
MARZEC
Klasa
IA
IB
IC
ID
IE
II A
II B
II C
II D
II E
II F
III A
III B
III C
IIID
III E
III F
III G
IV A
IV B
IV C
IV D
IV E
VA
VB
VC
VD
VI A
VI B
VI C
VI D

Imię i nazwisko
Maja Daniluk
Wiktoria Kaczyńska
Maciej Ostrowski
Julianna Szymańska
Paweł Tyborowski
Aleksandra Deszczyńska
Gabriela Godlewska
Emilia Jabłońska
Paulina Kostro
Zuzanna Serokin
Weronika Milik
Aleksandra Sieńkowska
Igor Grochowski
Oliwia Leśniewska
Łucja Stypułkowska
Wiktoria Pietrzykowska
Maja Sienicka
Jan Michalski
Weronika Piekarska
Angelika Komarowska
Zuzanna Czapska
Miłosz Wysocki
Łucja Kulesza
Karolina Dworakowska
Paweł Równy
Wiktoria Bruszewska
Wiktor Deszczyński
Julia Kulesza
Magdalena Zalewska
Aleksandra Grzywacz
Emilia Gierałtowska

KWIECIEŃ
Klasa
IA
IB
IC
ID
IE
II A
II B
II C
II D
II E
II F
III A
III B
III C
IIID
III E
III F
III G
IV A
IV B
IV C
IV D
IV E
VA
VB
VC
VD
VI A
VI B
VI C
VI D

Imię i nazwisko
Bartosz Żochowski
Nikola Grodzka
Michał Pietrzak
Oliwia Święcka
Antoni Płoński
Maja Radgowska
Julia Kobosko
Kacper Święcki
Bartłomiej Choiński
Julia Żochowska
Igor Dąbrowski
Barbara Dołęgowska
Jakub Godlewski
Lena Sieliwoniuk
Wiktoria Marciniak
Krystian Dąbrowski
Oliwia Filipek
Kamila Trzeszczkowska
Zuzanna Podbielska
Aleksandra Dąbrowska
Gabriela Sokołowska
Paulina Kurek
Victor Leśniewski
Karolina Dworakowska
Paweł Równy
Asteria Żochowska
Karolina Sienicka
Julia Kulesza
Rafał Wójcik
Aleksandra Grzywacz
-------------------------------------

Jakub Baryczka, Bartosz Czapski kl. IV c
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Bracia Lwie Serce”
Jest to powieść przygodowa z elementami baśni autorstwa
Astrid Lindgren. Książka przyjęta została krytycznie, gdyż pisarka zmierzyła się w niej z tematem śmierci, trudnym do poruszenia w literaturze dla dzieci, w sposób, który wzbudził wiele
kontrowersji. Akcja książki rozgrywa się w dwóch światach,
w rzeczywistości i w fantastycznej krainie Nangijali. Bohaterami
są bracia: 9-letni Karol i 13-letni Jonatan Lew. Karol jest nieuleczalnie chory, a jego starszy brat opiekuje się nim i pociesza, że
po śmierci trafią do zaczarowanej Nangijali. Podczas pożaru
domu ginie Jonatan, ratując młodszego brata.
Karol obwinia się o śmierć brata, niecierpliwie wyczekując chwili, kiedy będzie mógł dołączyć do Jonatana. Pewnego dnia do zapłakanego Karola przylatuje śnieżnobiała gołębica, zostawiając adres w Dolinie Wiśni w Nangijali, gdzie czeka na niego starszy brat. Podczas pewnej
nocy Karol czuje się zupełnie inaczej niż zwykle. Zostawia więc przed snem kartkę swojej mamie: „Nie płacz mamusiu, zobaczymy się w Nangijali!” Pozostała część powieści rozgrywa się
w zaczarowanej krainie. Chłopcy, szczęśliwi, że są znów razem, przeżywają tam miłe chwile i wiele przygód. Jednak
nawet ta zaczarowana kraina nie jest wolna od zła. W Dolinie Dzikich Róż, sąsiadującej z Doliną Wiśni, rządzi
okrutny władca Tengil, który z pomocą groźnej smoczycy
Katli uczynił z jej mieszkańców niewolników. Jonatan wyrusza do Doliny Dzikich Róż, a następnie do Groty Katli
z misją uwolnienia Orwara, przywódcy walki skierowanej
przeciw rządom Tengila. Karol podąża w tajemnicy za bratem, obawiając się, że może go ponownie stracić. Wspólny
wysiłek chłopców i mieszkańców kończy się sukcesem. Jonatan ponownie poświęca swoje życie, a Karol podejmuje decyzję, że zginą obaj, aby razem
pojawić się w krainie Nangilimie.
Powieść Astrid Lindgren porusza tematy samotności i lęku przed śmiercią, a także dotyka
problemu odpowiedzialności oraz dorastania do marzeń. Polecam, czytając można i popłakać
i pośmiać się. Warto sięgnąć po tę książkę.

Aleksandra Wasilewska kl. IV c

6|Strona

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
PRZERWA – GAZETKA SZKOLNA NR 4 (37)

CZWARTOKLASISTKI W KUCHNI
Wielkanocny mazurek
Prosty i szybki mazurek z masą krówkową, udekorowany ulubionymi bakaliami, na pewno upiększy
stół wielkanocny
Składniki:
Kruche ciasto:
 35 dag mąki tortowej
 5 dag cukru pudru
 20 dag masła lub margaryny
 2 żółtka
 1 łyżka śmietany
Dekoracja mazurka:
 1 puszka masy krówkowo-kajmakowej
(500 g)
 bakalie: kandyzowana skórka pomarańczowa, kolorowe ananasy, rodzynki,
migdały lub inne
 figurki z ciasta lub czekolady
Przygotowanie:
Wszystkie składniki dokładnie zagniatamy w kulę. Powstałe ciasto zawijamy w folię aluminiową i wkładamy do lodówki na ok. 1 godz. Po tym czasie ciasto rozwałkowujemy na gr. ok. 0,5 - do 1 cm (część
ciasta odkładamy na boki mazurka - zrobimy ozdobny wałeczek, rozetki) i przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto nakłuwamy wykałaczką. Z odłożonej części ciasta rolujemy 2 wałeczki, które łączymy i splatamy wokół siebie. Wałeczki układamy po bokach ciasta, a w narożnikach
robimy rozetki. Wszystko razem pieczemy w temp. 200 st. ok. 20 minut na złoty kolor. Upieczone ciasto
odkładamy do przestudzenia. Masę krówkową rozpuszczamy w garnku na małym ogniu i smarujemy
wystudzone ciasto.
Smacznego   
Właściwości rzeżuchy
Jeśli już teraz posiejesz rzeżuchę, to na Wielkanoc będziesz mieć efektowną dekorację, smaczny dodatek do potraw i... naturalny lek!
Rzeżucha działa dezynfekująco na układ pokarmowy, wspomaga pracę trzustki, a nawet obniża poziom cukru we krwi. Działa już 1 łyżeczka dodana do
potrawy.
Możesz ją wykorzystać w daniach:
Wieżyczki z jajek
Grzanki z pomidorami
Rzeżuchowy koktajl
Jajeczna sałatka warstwowa
Zupa-krem z rzeżuchy
Jaja na rzeżusze

Zuzanna Czapska, Iga Kućmierowska, Wiktoria Sokołowska kl. IV c
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RYSOWANIE KROK PO KROKU
SOWA

Zespół redakcyjny


SUDOKU
Sudoku polega na wpisywaniu do diagramu brakujących cyfr w taki sposób,
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.
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