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Gazetka szkolna - Numer 40

Ciepło witamy wszystkich czytelników naszej gazetki szkolnej.
Mamy nadzieję, że dobrze zaczęliście rok i złapaliście jakąś dobrą ocenę.
W tym numerze znajdziecie wiele interesujących artykułów, więc
zapraszamy do czytania.
Miłej lektury!
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PODEJRZLIWY
Nigdy nie idzie na spotkanie ustalone przez Internet.
Nie wiadomo kto ukrywa się pod pseudonimem.
KRYTYCZNY
To prawda, że w sieci krąży cała masa informacji. Nie
ma jednak dowodów, że są prawdziwe. Zawsze trzeba
porównać z innymi źródłami, np. książką, filmem dokumentalnym.
OSTROŻNY
Nigdy nie podaje danych osobowych, takich jak: adres, numer telefonu,
nie mówi do jakiej szkoły chodzi. Pokazuje rodzicom wszystkie strony,
które proszą o wypełnienie szczegółowej ankiety.
ODPOWIEDZIALNY
Jeśli zdarzy mu się trafić na szokujące słowa albo obrazki od razu mówi
o tym rodzicom. Jeśli dostanie obraźliwego maila lub wiadomość, także
informuje o tym rodziców.
SZANUJĄCY
Jeśli wypowiada się na czacie lub na forum, uważa na to, co pisze, nie
używa wulgaryzmów, nie obgaduje innych.
Iga Kućmierowska kl. V c

Dlaczego warto czytać książki?
Pierwszym argumentem, który powinien skłonić nas do czytania książek, jest rozwijanie wyobraźni. Książka to także dobry sposób na nudę i na
poznawanie nowych, ciekawych wiadomości. Dzięki czytaniu wzbogacamy swoje słownictwo
i popełniamy mniej błędów ortograficznych. Książka jest świetnym wynalazkiem i dobrym przyjacielem człowieka. W Internecie możemy szybko
i łatwo znaleźć informacje i odpowiedzi, ale to i tak nigdy nie zastąpi

książek.
Julia Piekarska kl. V e
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G A ZE T K A S Z K O L NA -

NASZ PRZYJACIEL – OWCZAREK NIEMIECKI
Witam ciepło wszystkich
czytelników moich artykułów.
Dzisiaj przedstawię i opiszę
z pewnością znaną
wam rasę psa —
owczarka niemieckiego.
Rasa ta zalicza
się do psów pasterskich. Powstała w
Niemczech – stąd
właśnie wziął się
drugi człon jego
nazwy. Widziano je
jako dobry materiał
na psa służbowego w policji
czy wojsku. Owczarek niemiecki to masywny i bardzo

silny pies. Jego umaszczenie
jest czarne z czerwonobrązowym, brązowym, żółtym do
jasnoszarego podpalaniem.
Kupując
takiego psa, musimy pamiętać o pielęgnacji. Nie należy
do czasochłonnych
i skomplikowanych,
niezrozumiałych
czynności. Wymaga
jednak częstej kontroli i zadbania
o okrywę włosową.
Pamiętajmy także, że jeśli
dbamy o jego żywienie i zapewnimy mu odpowiednią

porcję ruchu i świeżego powietrza, będzie naszym towarzyszem bardzo długo. To
bardzo aktywny psiak!
Waga: Psy – 30—40 kg, Suki
- 25 – 35 kg
Przeciętna długość życia:
około 13 lat
Wzrost: Psy – 60 – 66 cm,
Suki – 55 – 61 cm
Pielęgnacja: łatwa
Stosunki z dziećmi: bardzo
dobre
Dla alergików: nie
Łucja Lubowicka kl. V c

Powtórka z geografii
Madagaskar to wyspa
leżąca
na
wschód od południowej części
Afryki, na Oceanie Indyjskim.
Jest czwartą co
do
wielkości
wyspą świata. Zajmuje ją

niepodległe państwo Madagaskar. Występują tam dwie
długie pory roku – lato i zima. Na Madagaskarze spotkamy małpy,
około 20 gatunków lemu-

rów, jeże, kameleony, żółwie, węże, fossy, gekony
i palczaki ajaj. Te wszystkie zwierzęta możemy poznać w serialu telewizyjnym „Niech żyje król Julian”.
Feliks Popławski kl. V e

FILMOWE HITY - „Alicja po drugiej stronie lustra”
Alicja powraca do
Krainy Czarów, by razem z przyjaciółmi powstrzymać złego Władcę Czasu i przywrócić
porządek w magicznym świecie. Gwiaz-

dorska obsada ,,Alicji
w Krainie Czarów”
z Johnnym Deppem,
Anną Hathaway, Mią
Wasikowską i Heleną
Bonham Carter na
czele
powraca
na

ekrany kin w nowej adaptacji powieści Lewisa Carolla ,,Alicja po drogiej stronie
lustra”.
Gabriela Sokołowska kl. V c
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11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
11. listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Przez cały ten czas państwa
polskiego nie było na mapach świata. Nie było polskiego króla, wojska i rządu. W szkołach i urzędach nie
można było używać narodowego jezyka. Polacy nie pogodzili się z brakiem niepodległości. Uczyli dzieci języka
polskiego, czytali polskie książki i pamiętali o ważnych wydarzeniach z historii swojego kraju.
1918 roku I wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii. Dzięki tym wydarzeniom i walce
Polaków o wolność naszego kraju – 11 listopada 1918 roku powstało Niepodległe Państwo Polskie. Wszyscy
bardzo się cieszyli i na znak radości wywieszali biało-czerwone flagi.
Dziś również i my wywieszamy na naszych domach, szkołach i urzędach flagi państwowe. W naszej szkole
odbył się uroczysty apel, na którym uczniowie przedstawili piękny montaż słownomuzyczny, który stał się wspaniałą okazją do refleksji na temat tego, jacy jesteśmy,
czego pragniemy, dokąd w życiu chcemy zajść.
Uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczyli także w głównych obchodach Narodowego
Święta Niepodległości w naszym mieście. Wzięli udział w uroczystej mszy świętej
w intencji Ojczyzny, potem przemaszerowali na Rynek Piłsudskiego. Uczestniczyła
w tym, prężnie działająca w naszej szkole, drużyna harcerska Zawisza im. Szarych
Szeregów. Harcerze złożyli kwiaty i zapalili znicze oddając hołd poległym za wolność naszej ojczyzny.
Iga Kućmierowska kl. V c

Edukacja dzieci w Afryce
W Afryce edukacja dzieci
jest płatna i nieobowiązkowa.
Wielu
rodziców nie
stać na kształcenie
swojej pociechy. Na
sposób nauczania ma
wpływ płeć dziecka.
Aby dotrzeć na lekcje,
uczniowie muszą pokonać duże
odległości. Mali obywatele

Afryki z zadowoleniem
uczęszczają do szkoły. Uczą
się w małych salach, które mieszczą 40-50 dzieci.
Czasem nauczanie
odbywa się na podwórku. Są sytuacje, w których brakuje przyborów szkolnych.

Jak widzimy, życie w Afryce
nie jest łatwe, a nauczanie
znacznie różni się od naszego.
Dlatego cieszmy się z tego, co
mamy i z radością uczęszczajmy do szkoły…
Julia Piekarska,
Łucja Kulesza kl. V e

WARTO PRZECZYTAĆ - „Opowieści z Narnii”
Na świecie jest wiele
książek i wszystkie są
wspaniałe, lecz jest jedna,
która szczególnie przykuła
moją
uwagę.
Są
to ,,Opowieści z Narnii.
Lew, czarownica i stara
szafa’’. Książka została
napisana przez C.S. Lewisa. Opowiada ona o przygodach

czwórki rodzeństwa: Łucji,
Edmunda, Piotra i Zuzanny.
Rodzeństwo w bardzo dziwny sposób przedostało się do
krainy Narnii. Nie będę
zdradzać więcej szczegółów
o tej książce, ponieważ musisz przeczytać ją i sam ocenić. Aby to zrobić, nie trzeba jej kupować. Można skorzystać

z biblioteki szkolnej. Wrażenia po
przeczytaniu
są
wspaniałe.
,,Opowieści z Narnii’’ pozwalają
ponieść się falom fantazji, na chwilę odciąć się od świata realnego
i przezywać wszystkie przygody
z bohaterami książki.
Łucja Kulesza kl. V e

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Wysokiem Mazowieckiem

Pokemon go

Adres szkoły:
ul. Kościelna 1
18-200 Wysokie Mazowieckie
Tel.: 86 2752008
e-mail: sp1wysokiemaz@poczta.onet.pl

Przebranie na Halloween
Najczęstsze przebranie na Halloween:
Dla dziewczynek: czarownica lub wróżka.
Czarownica ma najczęściej różdżkę lub
kapelusz, czarną sukienkę, a wróżka ma
skrzydła, różdżkę, różową lub fioletową
sukienkę.
Dla chłopców: kostium wampira.
Wampir ma najczęściej pelerynę, sztuczne
kły, czerwoną kamizelkę i białą koszulę.
Aleksandra Wasilewska kl. V c

„Pokemon go” w pewnym okresie była jedną
z najpopularniejszych gier w Internecie. Gdy zaczęły się wakacje, młodzież miała więcej czasu na
granie w ową grę. Dzieci chodziły po mieście
i zbierały wirtualne stworki. Ogólnie gra jest fajna i wciągająca, lecz kiedy dzieci grają wpadają w
trans i wpatrują się jedynie w mały ekranik komórki, nie patrząc na nic,
co się dzieje wokół nich.
Nie zwracają uwagi na
przejściach na nadjeżdżające samochody, nie patrzą przed siebie, a gdy ktoś przerywa im grę, są
niezadowoleni.
Jest to gra fajna i wciągająca, lecz pamiętaj:
„Zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze!”.
Jakub Baryczka kl. V c, Miłosz Krajewski kl. V e

SZLAK SZKOLNYCH ZAINTRESOWAŃ
Pierwsza Drużyna Harcerska „Zawisza” im. Szarych Szeregów to jedna z wielu organizacji działająca w naszej szkole. Zrzesza zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Zbiórki odbywają się we wtorki o godzinie 16:30 w sali 82 i prowadzone są przez dwie druhny. Harcerze biorą udział w zlotach organizowanych przez inne drużyny,
a także są organizatorami takich spotkań. Dają one możliwość ciekawego spędzenia czasu, poznania działalności innych drużyn, integracji. Zbiórki harcerskie to czas zabawy, ale także zdobywania nowych
sprawności. Szeregi drużyny są otwarte i zapraszają wszystkich
chętnych!
Lena Kalinowska, Łucja Lubowicka, Wiktoria Rosochacka kl. V c
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