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Daleko za nami już Święta Wielkanocne i malowane jajka. Jednak, radośd po wspaniale 
spędzonych świętach zniknęła, wraz z wieścią o katastrofie pod Smoleoskiem. To najtragiczniejszy 
okres w dziejach III Rzeczpospolitej. Jednak musimy się zregenerowad i poprawid oceny, aby na 
koniec roku nasze wyniki były jak najlepsze.  
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„O JEDNO LĄDOWANIE  

ZA MAŁO…” 
 

Mawia się: „Lądowao tyle, ile startów”. To było o jedno 
lądowanie za mało… 

10 kwietnia, godziny ranne. Para prezydencka wraz z polską 
delegacją lecą prezydenckim samolotem, by uczestniczyd 
w obchodach 70 rocznicy zbrodni katyoskiej.  Cały świat przerwał 
nadawanie programów, by oznajmid ludziom tę tragiczną wieśd – 
„Katastrofa polskiego, prezydenckiego samolotu. Nikt nie 
przeżył”. Dla Polski czas stanął.  

Ale trzeba wrócid do codzienności. Obowiązki prezydenta 
przejął obecny marszałek sejmu, Bronisław Komorowski. 
Identyfikacja ciał, dyskusje na temat pogrzebu Pary 
Prezydenckiej, protesty i poparcia. Ustanowiono tygodniową 
żałobę. Jednak to za mało, by zatrzed ranę, która pozostanie 
w sercach Polaków na długi czas… 

 
                      Weronika Ciecierska kl. VI d  
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ZIEMIA KATYŃSKA 

Kwiecieo 1940 roku - na rosyjskich ziemiach dokonano niewyobrażalnej zbrodni na polskich 

oficerach. Mord ten przeszedł do historii jako „zbrodnia katyoska”. 

Do roku 1940 Katyo był normalną miejscowością, a las katyoski – taki jak inne lasy. Jednak 

kwietniowe wydarzenia zmieniły ich wymowę na zawsze. Od tamtej chwili Katyo jest symbolem 

rosyjskiej zbrodni. Strzałem w tył głowy pozbawiono życia wielu polskich jeoców. Historia tego mordu 

fałszowana była od samego początku. O dokonanie tej straszliwej zbrodni Rosjanie oskarżali 

Niemców. Dopiero od niedawna możemy swobodnie dyskutowad na temat Katynia i innych tego typu 

miejsc. Jednak z ust Rosjan nadal nie usłyszeliśmy słowa „przepraszam”… 

 

Weronika Ciecierska kl. VI d  
Michalina Mormol kl. VI d 

 



 

MISZTRZOSTWA SZKOŁY  

TRZECIOKLASISTÓW W SUDOKU 
 

 
Dnia 12 marca 2010 roku o godzinie 1125  w  szkolnej 

stołówce rozpoczął się FINAŁ MISTRZOSTW SZKOŁY 
TRZECIOKLASISTÓW W SUDOKU. Organizatorem imprezy była 
pani Renata Jaroszewicz. Wiemy, że sudoku rozwija umysł 
i logiczne myślenie. Konkurs miał na celu popularyzację 
łamigłówek liczbowych, rozwijanie logicznego myślenia. 
W imprezie udział wzięło 12 uczniów, którzy samodzielnie 
rozwiązywali otrzymane diagramy sudoku. 

 

Ostateczne wyniki:  
I miejsce zajęła SYLWIA STYPUŁKOWSKA z klasy  III e 
II miejsce zajęła IZABELA ŻEBROWSKA z klasy III e 
III miejsce zajęła JULIA KAMIOSKA z klasy III c 
IV miejsce zajęła EWELINA JABŁOOSKA z klasy III e 
V miejsce zajęła KATARZYNA KRAJEWSKA z klasy III e 
VI miejsce zajęła GABRIELA KALINOWSKA z klasy III e 
VII miejsce zajął JAKUB KOSOWICZ z klasy  III e 
VIII miejsce zajęła SAOSANA JAOUBAR z klasy III e 
IX miejsce zajęła DOMINIKA OŁDAKOWSKA z klasy III e 
X miejsce zajął KACPER POWOJSKI z klasy  III a 
XI miejsce zajął JAKUB BUCZYOSKI z klasy III c 
 
Wszystkim gratulujemy! 
         Marta Niewioska kl. VI b  
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MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ

CHŁOPCÓW KLAS III 
 

„Zagrajmy z piłkę nożną” – to hasło przyświecało 
uczestnikom MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ 
chłopców w dniu 9 marca 2010 roku. Drużyny stanowili 

uczniowie 
poszczególnych 

klas. Zespoły 
składały się z max 
10 osób (5 osób 
grało w polu, 
1 bramkarz i 4 rezerwowych). Czas gry to 2x4minuty. Gra 
odbywała się w systemie „każdy z każdym” bez „spalonych”. 
W czasie meczu można było dowolnie zmieniad 
zawodników. Uczniowie bawili się wspaniale. Poniżej 
informacje, które dokładniej obrazują tę imprezę. 

 
9. 03. 2010r. 
III a – III b – 0:0  III c – III d – 2:0 
III e – III a – 1:0  III b – III d – 0:0  
III c – III e – 0:1  III a – III d – 1:0 
III b – III c – 1:0  III e – III d – 2:1 
III a – III c – 0:5  III e – III b – 2:0 
 
W ogólnej klasyfikacji: 
I miejsce zajęła klasa III e 
II miejsce zajęła klasa III c 
III miejsce zajęła klasa III b 
IV miejsce zajęła klasa III a 
V miejsce zajęła klasa III d 

Julita Gmitrzuk kl. VI e  
 





eTwining 

Aby otworzyd drzwi do edukacji przyszłości, która jest bardziej 

międzynarodowa, przystąpiliśmy do pracy w programie eTwinning, pn. 

„My small homeland” – „Moja mała ojczyzna”. Podczas naszych 

spotkao integrowaliśmy się ze szkołami w Rumunii i Czechach poprzez 

wymianę informacji za pomocą mediów elektronicznych. Tworzyliśmy prezentacje multimedialne, 

czatowaliśmy z uczniami z Czech oraz nagraliśmy film. Wszystko to umożliwiło nam udoskonalenie 

komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim oraz rozwinęło umiejętnośd posługiwania się 

technologią informacyjną. 

Natalia Modzelewska kl. VI e  
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I MISTRZOSTWA SZKOŁY 

TRZECIOKLASISTÓW GRY W WARCABY 
 

Warcaby -  to hobby wielu uczniów naszej szkoły, dlatego też 
15 marca 2010 roku o godzinie 1035 odbyły się I MISTRZOSTWA 
SZKOŁY TRZECIOKLASISTÓW GRY W WARCABY. Warcaby  to  jedna 
z najstarszych gier na świecie. W w/w rozgrywkach zmierzyło się ze 
sobą 32 uczniów. Uczestnicy przybyli do świetlicy, gdzie zostali 

zapoznani  z obowiązującymi przepisami 
gry w warcaby. Po kilku godzinach zmagao 
wyłoniono zwycięzców. 

 
I miejsce zajął KACPER POWOJSKI z klasy III a   
II miejsce zajęła GABRIELA KALINOWSKA z klasy III e 
III miejsce zajął TOMASZ MOLENDA z klasy III b  
IV miejsce zajęła  ALEKSANDRA GRODZKA z klasy  III c 
V miejsce zajął ARKADIUSZ NIEMYJSKI z klasy III e 
 
Gratulujemy! 

                                
 Katarzyna Wyszomirska kl. VI b  
Marta Niewioska kl. VI b 

 







SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 

Dnia 8 kwietnia 2010 roku, w całej Polsce odbył się sprawdzian 

szóstoklasistów. Ma on na celu sprawdzid, czego uczniowie nauczyli się przez 

tych sześd okrągłych lat. O godzinie 8:30, wszyscy szóstoklasiści stawili się 

w szkole, która tego dnia przypominała twierdzę, do której nikt inny nie ma 

prawa się dostad. Dało się słyszed ciche, osobiste komentarze na temat 

zbliżającego się sprawdzianu. Na korytarzach szkolnych panowało niezwykłe 

zdenerwowanie. Jednak, do sprawdzianu wszyscy podeszli w miarę 

opanowani. Po napisanym sprawdzianie, opinie uczniów były różne.  Jedni mówili, że był prosty, 

drudzy zaś, że był średnio trudny. Niewielu uczniów twierdziło jednak, że było ciężko. Mamy nadzieję, 

że wyniki będą miarodajne, a każdy szóstoklasista będzie usatysfakcjonowany swoim „dorobkiem”. 

  
Weronika Ciecierska kl. VI d 
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FINAŁ PROJEKTU 

Sztuką „Kopciuszek – sprawa dla reportera” zamknięto 
w naszej szkole projekt „Akademia twórczości – przepustką 
do wymarzonej przyszłości” współfinansowany przez UNIĘ 
EUROPEJSKĄ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO. Uczniowie prezentowali bardzo różne 

umiejętności 
w przedstawieniu 

i różnych pokazach. 
Na początku gości 
powitała kilkoma 
słowami pani dyrektor Małgorzata Koc, zaś uroczystośd 
rozpoczął występ dzieci, grających na flażoletach.  Potem, 
uczniowie z sekcji 
„Sztuka” wystawili 
przedstawienie pt: 
„Kopciuszek – 

sprawa dla reportera”. Aktorzy grali bardzo entuzjastycznie, 
a ich gra, zachwyciła widzów. Następnie, przeprowadzono 
konferencję prasową z postaciami ze sztuki, aby bliżej 
przedstawid widzom przesłanie ich pokazu.  

Kolejnym punktem uroczystości, były występy dzieci 
z różnych sekcji. 
Głównie prezentowały one pomysłowe układy taneczne. 
Jednym z najciekawszych występów, był taniec dziewczynek 
z parasolkami.  

Dorobek projektu 
„Akademia twórczości 
– przepustką do 
wymarzonej 
przyszłości” został 
przedstawiony 

w prezentacji multimedialnej, jak również na wystawie, którą 
wszyscy obejrzeli po zakooczonej części teatralnej. 
Zadowolonych gości pożegnała pani dyrektor. A działo się to 
24 marca 2010 roku w naszej szkole – czyli Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. 

 
Weronika Ciecierska kl. VI d  
Michalina Mormol kl. VI d 

 





Gazetka szkolna „PRZERWA” jest również dostępna na stronie internetowej szkoły.  
Adres szkoły: www.sp1wysmaz.nets.pl 



  

http://www.sp1wysmaz.nets.pl/
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MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ 
CHŁOPCÓW KLAS II 

 
Dnia 10 marca 2010 roku odbyły się MISTRZOSTWA 

SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ chłopców klas II. NA początku 
uczniowie przedstawili okrzyk swojej klasy i nazwę drużyny. 
W rozgrywkach uczestniczyli nie tylko mali piłkarze i sędzia, ale 
również bardzo wielu 
kibiców, którzy zagrzewali 
wszystkich do uczciwej 
rywalizacji.  Turniej mini 
piłki nożnej wzbudził 
olbrzymie emocje, 

zarówno wśród zawodników, jak i gorących kibiców każdego 
z zespołów. Żadna z drużyn bowiem do tej pory nie miała okazji 
rywalizowad ze sobą na boisku. Zawodnicy grali systemem 
“każdy z każdym”, więc każda klasa mogła się ze sobą zmierzyd. 
 
10. 03. 2010r.  
 

1. klasa II a – klasa II b – 1:1  2.   klasa II c  – klasa II d – 0:0 
3. klasa II e – klasa II a – 1:2  4.   klasa II b – klasa II d – 0:2 
5. klasa II c – klasa II e – 2:0  6.   klasa II a – klasa II d – 0:2 
7. klasa II b – klasa II c – 0:0  8.   klasa II e – klasa II d – 0:4 
9. klasa II a – klasa II c – 1:3  10. klasa II e – klasa II b – 1:2 

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

 
 
GRATULACJE! 

 
Karolina Mężyoska kl. VI e 
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DZIEŃ KOBIET 

 

Dzieo Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca, jako 

wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. 

Ustanowione zostało w 1910 

roku. Tego dnia w naszej szkole 

panował bardzo miły  nastrój.  

Na korytarzach wystawiliśmy 

różne stoiska z upominkami 

i słodkimi ciasteczkami. My – przedstawicielki kobiet z „Jedynki” 

zapewniamy, że jest nam bardzo miło, że mężczyźni pamiętają 

o nas w tym wyjątkowym dniu. 

DZIEŃ KOBIET to wspaniałe święto!  

Elwira Jabłooska kl.  VI d 
Karolina Zamościoska kl. VI d 



 

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS 
 

 Dnia 16 kwietnia 2010 roku w szkole na apelu został 
rozstrzygnięty konkurs na „NAJŁADNIEJSZY STROIK LUB 
OZDOBĘ WIELKANOCNĄ” zorganizowany przez Szkolne 
Koło Caritas pod kierunkiem pani Iwony Zbrzeźniak - 
Pietraszko. Komisja w składzie: pani Justyna Jabłooska, 
pani Elżbieta Kalinowska, pani Agnieszka Porzezioska 
przyznała 5 nagród i 3 wyróżnienia. 
 
Ostateczne wyniki: 
 
I miejsce – Piotr Puławski kl. III c  
II miejsce – Natalia Godlewska kl. II c i Magdalena Buczyoska kl. III c 
III miejsce – Arkadiusz Dołkowski kl. II c i Natalia Brzozowska kl. III c 
 
Wyróżnienia otrzymali: 
 
Saosana Jasoubar kl. III e 
Łucja Gołaszewska kl. III c 
Natalia Wisniewska kl. IV a 

 
Roksana Mirek kl. IV a 

           Wiktoria Roszkowska kl.  IV a  

PRZERWA – GAZETKA SZKOLNA NR 4 



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
 

8 | S t r o n a  
 

 

DZIEŃ ZIEMI 

O naszą Ziemię troszczymy się nie tylko w Dniu Ziemi, ale 
pamiętamy o niej na co dzieo. By  podkreślid ważnośd tego Święta 
(Dzieo Ziemi) dnia 22 kwietnia 2010 roku w naszej szkole na małej 
sali gimnastycznej obejrzeliśmy przedstawienie o tematyce 
ekologicznej. Następnie odbyło się podsumowanie konkursów dla 
uczniów klas IV-VI zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski 
pod kierunkiem pani Iwony Murawskiej i pana Rafała 
Baczewskiego. Klasy IV miały wykonad plakat, kl. V napisad wiersz, 
natomiast VI wykonad torbę ekologiczną. 

 
Ostateczne wyniki: 
 

Klas IV 
I miejsce – kl. IV b 
II miejsce – Wiktoria Sokołowska kl. IV a 
III miejsce – Natalia Wiśniewska kl. IV a 
 
Klas V 
I miejsce – Lidia Wróblewska kl. V e 
II miejsce – Agnieszka Sokołowska kl. V b 
III miejsce  - Sylwia Iwan kl. V b 
 
Klas VI 
I miejsce – kl. VI b 
II miejsce – kl. VI a 
III miejsce – kl. VI e 
 
     Gratulujemy!  

 
          Katarzyna Wyszomirska kl. VI b 
          Marta Niewioska kl.  VI b 
 



 

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS 
zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału  w konkursie 

 „ŚPIEWAD KAŻDY MOŻE 2010”, 
który odbędzie się 12 maja 2010 roku o godz. 1500 

na dużej sali gimnastycznej. 
Informacji udziela pani Iwona Zbrzeźniak – Pietraszko. 
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I RODZINNY TURNIEJ RINGO 

Zabawa była super!!! Dnia 23 kwietnia 2010 roku w naszej 
w szkole odbył się I RODZINNY TURNIEJ RINGO zorganizowany 
przez nauczycieli wychowania fizycznego: panią Barbarę Białą 
i panów: Andrzeja Kamianowskiego i Rafała Baczewskiego. Do 
zawodów przystąpiły 4 dwuosobowe drużyny. Zawodnicy grali 
w systemie „każdy z każdym”. Mecze obejmowały dwa wygrane 
sety. Wszyscy  uczestnicy dali z siebie wszystko. Otrzymali 
puchary oraz dyplomy.   

Bawili się uczniowie ze swoimi rodzicami, co bardzo 
podobało się wszystkim. 

 
Ostateczne wyniki: 

 
I miejsce zajął Marcin Ogrodnik z tatą 
II miejsce zajęła Aleksandra Kosoo z tatą 
III miejsce zajął Olgierd Kruczkowski z mamą 
IV miejsce zajęła Natalia Wiśniewska z mamą 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY! 

Natalia Modzelewska kl.  VI e 

 

AEROBIK REKREACYJNY 

 

 

Wybraliśmy się też na Igrzyska Województwa Podlaskiego 
w aerobiku rekreacyjnym dziewcząt do Wasilkowa. Naszą 
szkołę reprezentowały: Adrianna Targooska, Iga Dworakowska, 
Kamila Kadłubowska, 
Karolina Kadłubowska, 
Michalina Faszczewska, 
Natalia Matwiejszyn. 
Trenerką grupy była 
pani Renata Jaroszewicz.  

27 marzec 2010 
roku okazał się dobrym dniem. Uczennice „Jedynki” zajęły 
VI miejsce w FINAŁACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.  

 

GRATULUJEMY! 

 
Elwira Jabłooska kl.  VI d 
Karolina Zamościoska kl. VI d 
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KĄCIK ŚMIECHU 

 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:  
- Małgosiu, co to za wzór? 
- To jest ... No, mam to na koocu języka ... 
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy ...  
 

Pani w szkole zadaje pytanie Jasiowi  
-  Jasiu kiedy używamy dużych liter?  
-  Kiedy mamy słaby wzrok proszę pani. 
 

Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. 
 
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ... 
- Otwórzcie zeszyty ...  Asiu, kiedy odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie. 
 
Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do  
   tej pory nie znalazł ...  
 

Andrzej Kaczyoski kl. II c 

 
 



W NASTĘPNYM NUMERZE 
 

 Rozstrzygnięcie konkursu „Polski przebój lat 60- tych, 70 – tych, 80 – tych” 

 Dzieo Matki 

 Trzecioteścik 

 Rozstrzygnięcie konkursu „Śpiewad każdy może 2010” 

  Dzieo Dziecka 

   … 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 


