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W tym numerze: 

Moim zdaniem warto mieć marzenia i je spełniać. W końcu każdy czło-

wiek ma w życiu jakiś wyśniony cel, do którego dąży. Dla jednych ludzi to 

może być wspaniała praca lub zawód, a dla innych zdobycie najwyższego 

szczytu w górach. Marzenia wydają nam się czymś nierzeczywistym, ale 

nie każdy wie, że spełnienie ich jest proste. Marzenia przynoszą nam ra-

dość i powodują uśmiech na twarzy, a więc dlaczego ich nie spełniać? Nie 

zawsze jest to sprawa najtrudniejsza,  czasem wystarczy tylko zwykła 

chęć i motywacja. Tak więc, spełniajmy marzenia, gdyż dla kogoś może 

być to jedyny wartościowy cel w jego  życiu. 

Julia Piekarska kl. V e 

Dlaczego warto mieć marzenia? 

STYCZEŃ/LUTY 2018 

Dzień Myśli Braterskiej 

Dnia 22 lutego każdego roku obchodzone są urodziny założyciela skau-

tingu Roberta Baden-Powella. Święto to, 

zwane dniem przyjaźni czy też Dniem Myśli 

Braterskiej obfituje w wiele wydarzeń upa-

miętniających tę datę. 

I Drużyna Harcerska „Zawisza” 

im. Szarych Szeregów 20 lutego została 

zaproszona przez harcerzy ze Szkoły Pod-

stawowej im. Szarych Szeregów z Czyżewa 

na obchody tego święta. W ten dzień harcerze z Wysokiego Mazowieckiego, Czy-

żewa oraz Rosochatego Kościelnego spotkali się na wspólnej gawędzie przy 

świeczkowisku, śpiewaniu piosenek harcerskich, grach i zabawach integracyj-

nych oraz słodkim poczęstunku. Zwyczaj ten przypomina o braterstwie  harce-

rzy, rozumianym jako wzajemna przyjaźń wszystkich młodych ludzi. Brater-

stwo, służba i praca nad sobą, to podstawowe zasady harcerstwa. 

Serdecznie dziękujemy harcerzom  z Czyżewa za zaproszenie oraz wspól-

nie spędzony czas! Do zobaczenia za rok! 

       I DH „Zawisza” im. Szarych Szeregów  

Warto przeczytać: 

 Dzień Myśli Braterskiej 

 Betlejemskie Światło Pokoju 

 Życie pozaszkolne 

 Witamy wszystkich naszych czytelników w Nowym 2018 

Roku i życzymy, aby Nowy Rok pozbawiony był przykrości, 

a składał się z sukcesów i samych radości!!!  

Miłej lektury! 

                                                                               Zespół redakcyjny 



przyswojenia i utrwalenia fak-

tów związanych z 

dążeniem Polski 

do odzyskania nie-

podległości. Pod-

czas występu za-

prezentowano tak-

że ubiór i ekwipu-

nek powstańców 

i legionistów pol-

skich. Uczniowie mogli przy-

mierzyć strój kosyniera, po-

wstańca, a także obejrzeć ko-

lekcję replik broni używanych 

w tamtych latach. Taką nieco-

dzienną lekcję historii ucznio-

wie zachowają na długo w pa-

mięci. 

 

 Zespół redakcyjny 

 13.02. uczniowie klas I – VII 

uczestniczyli w poka-

zie historycznym gru-

py artystycznej RE-

KONSTRUKTO z Lu-

blina pt. "Ku niepodle-

głej- opowieść o tym, 

jak bohaterowie wal-

czyli o wolność, honor 

i ojczyznę". Uczniowie 

mieli możliwość atrakcyjnego 

Ferie zimowe za pasem, 

a ty wcale nie cieszysz się na 

kolejną wizytę w zimowej sto-

licy Polski? Przeraża cię wizja 

tłumu sunącego kolorowym 

potokiem w dół i w górę Kru-

pówek, niekończących się ko-

lejek do wyciągów? Przedsta-

wiam dwie spokojne i piękne 

miejscowości, do których war-

to wybrać się 

zimą. 

Ś w i e r a d ó w -

Zdrój to mia-

steczko w połu-

d n i o w o -

zachodniej czę-

ści Dolnego Ślą-

ska, w paśmie Sudetów zwa-

nym Górami Izer-

skimi. Środkiem 

kotliny przepływa 

rzeka Kwisa. 

Białka Tatrzań-

ska - dobry po-

mysł na ferie dla 

tych, którzy zimą 

nie mogą żyć 

bez Tatr.  Ma-

lownicza gó-

ralska wieś 

oddalona 20 

km od Zakopa-

nego dysponu-

je licznymi 

trasami narciarskimi dla 

mniej i bar-

dziej zaawan-

sowanych nar-

ciarzy. Ośro-

dek narciarski 

„Bania”, na ła-

godnych sto-

kach, oferuje 

szkółki nar-

ciarskie dla maluchów, profe-

sjonalną szkołę narciarską 

dla dorosłych, zimową karu-

zelę, wyciąg i tor snowtubin-

gowy, czyli jazdę na 

„oponkach”. 

Zuzanna Czapska kl. V c 

natomiast w godzinach 13.00-

16.00 parkiet należał 

do uczniów klas IV-

VII. Na ten dzień 

wszyscy czekal i 

z wielką niecierpliwo-

ścią, zwłaszcza młod-

si, którzy przygoto-

wali ciekawe kostiumy karna-

 Tradycją naszej szkoły jest 

corocznie odbywający 

się bal karnawałowy. 

To wyjątkowy dzień 

dla naszych uczniów. 

W tym roku odbył się 

on 18. stycznia. Od go-

dziny 9.00 do 12.00 ba-

wili się uczniowie klas I-III, 

Niecodzienna lekcja historii 

Co warto zwiedzić zimą? 

Bal karnawałowy 

STR. 2   PRZERWA GAZETKA SZKOLNA -  

wałowe. O dobrą muzykę zadbał 

zespół muzyczny „Renoma”. 

Wielką atrakcją okazały się za-

bawy i konkursy.  

 Zabawa choinkowa dostarcza 

dzieciom wiele przeżyć i radości. 

 Do zobaczenia za rok!  

 
      Zespół redakcyjny



sobie lepsze życie. Już od naj-

młodszych lat zapoznajemy 

się z językiem angielskim. 

W przedszkolu uznajemy to 

jako świetną zabawę. W 

2013 roku badania wykaza-

ły, że  angielski zna 48%, 

rosyjski 8%, niemiecki 7%, 

francuski 2%, hiszpański 

1% oraz włoski 1%. Gdy wyrusza-

Dlaczego warto uczyć się języ-

ków obcych? 

Pierwszym i naj-

ważniejszym argu-

mentem jest fakt, że 

dzięki znajomości ję-

zyków obcych łatwiej 

znajdziemy wymarzo-

ną pracę i zapewnimy 

my w podróż zagraniczną,  ko-

nieczna jest znajomość przynajm-

niej jednego języka obcego. Podró-

żowanie i zwiedzanie  staje się 

wtedy przyjemniejsze i bezpiecz-

niejsze. Z całą pewnością mogę 

stwierdzić, że warto uczyć się języ-

ków obcych. 

Julia Piekarska kl. V e

FILMOWE HITY - „Jak zostać kotem” 

Nauka języków 

roku. Ojciec, mimo iż szczerze nie 

lubi tych zwierząt, nie 

ma czasu na szukanie 

innego podarunku. Pro-

wadzony przez nawigację 

samochodową trafia do 

ekstrawaganckiego skle-

pu zoologicznego i kupuje 

kota. W drodze do domu 

ma wypadek, a gdy odzy-

skuje przytomność oka-

zuje się, że został uwięziony 

w ciele kota. Przygarnięty przez 

własną rodzinę ma okazję spoj-

rzeć na swe życie z nowej per-

spektywy. Doprowadza  to do 

serii zaskakujących wydarzeń, 

które często doprowadzają do 

śmiechu oraz do chwili zadumy.  

Mam nadzieję, że film spodo-

ba się całej rodzinie. Gwarantuję 

dużo humoru i dobrej zabawy. 

 

Iga Kućmierowska kl. V c 

Ostatnio oglądałam film fami-

lijny pt. „Jak zostać ko-

tem”, który bardzo mi się 

podobał i zachęcam wszyst-

kich do jego obejrzenia. 

Uzależniony od pracy 

biznesmen zupełnie zapo-

mina o rodzinie. Na zbliża-

jące się jedenaste urodziny 

córki postanawia sprezen-

tować dziecku kota, o któ-

rego dziewczynka prosi każdego 

STR. 3   PRZERWA GAZETKA SZKOLNA -  

Betlejemskie Światło Pokoju 

      Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana 

w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień 

z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, 

dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Polscy har-

cerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania Światła od 1991 roku.                     

16 grudnia 2017 roku po polskiej stronie Tatr, har-

cerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego 

odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich. Przekazanie 

Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Harcerki 

i harcerze przekazują Światło na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy 

i Białorusi; na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii. 

W tym roku po raz pierwszy 1 DH „Zawisza” im. Szarych Szeregów 

z Wysokiego Mazowieckiego wzięła udział w akcji „Betlejemskie Światło 

Pokoju”. Pod hasłem W Tobie jest światło harcerze obdarowali światełkiem władze miasta oraz inne 

instytucje. Zanieśli je również do kościołów. 24 grudnia w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 

druhny i druhowie rozdawali mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Każdy mógł zapalić 

płomień, który później zapłonął na wigilijnym stole. 

I DH „Zawisza” im. Szarych Szeregów 



Życie pozaszkolne 

Adres szkoły: 

ul. Kościelna 1 

18-200 Wysokie Mazowieckie 
 

Szkoła  Podstawowa Nr 1  
im.  Tadeusza Kościuszki  
w Wysokiem Mazowieckiem  

Około dwie trzecie nastolatków posiada jakieś hobby. Większość z nich spędza wolny czas zaj-

mując się tym, co lubi najbardziej. Hobby pomaga budować pewność siebie 

i podtrzymuje ciekawość świata. Niektórzy mają nietypowe zainteresowa-

nia, a mianowicie tworzenie budowli z klocków lego. Lego Architecyure to 

seria dla nastolatków i dorosłych, która cieszy się bardzo dużym powodze-

niem. W kolekcji nie brakuje kompletów umożliwiających rekonstrukcję 

najbardziej rozpoznawalnych budowli: londyńskiego Big Bena, Pałacu 

Buckingham oraz paryskiej wieży Eiffla. Seria Lego Creator, to propozycja 

dla osób, które lubią skomplikowane konstrukcje, np. pojazdy: zabytkowy 

Vokswagen Camper, Mini Cooper. Największą zaletą kolekcji Lego Star Wars jest różnorodność – 

dostępne są w niej komplety dla najmłodszych fanów przygód Hana Solo i spółki, ale także nieco 

bardziej doświadczeni wielbiciele gwiezdnej sagi również nie będą mogli czuć się pokrzywdzeni.  

Feliks Popławski kl. V e 

Klocki Lego dla nastolatków i dorosłych  

Tel.: 86 2752008 

e-mail: sp1wysokiemaz@poczta.onet.pl  

Dlaczego krokodyle są groźne? 

Telewizja – nie wpadnij w pułapkę! 

Jedną z ulubionych rozrywek dzieci w wieku  6-14 lat 

jest oglądanie telewizji.  Dlaczego odnosi ona taki sukces? 

To proste, odpręża, bawi, zajmuje czas, a kiedy się nudzimy, 

uczy wielu rzeczy. Jednak zbyt duże dawki mogą być bardzo 

szkodliwe. 

Specjaliści twierdzą, że dzieci powinny oglądać telewizję 

tyle godzin tygodniowo, ile mają lat. A zatem, w wieku 11 

lat, 11 godzin. Tymczasem większość z nas spędza o wiele 

więcej czasu przed telewizorem. 

Jakie jest ryzyko takiego przywiązania do telewizji? Cho-

ciażby strata wielu godzin, poświęconych na bezwiedne oglą-

danie programów.  Poza tym nasza wyobraźnia gorzej pra-

cuje. Telewizja działa inaczej niż książka. Przed ekranem 

nie musimy się wysilać, wszystko jest podane na tacy. Uza-

leżnienie od telewizji nie pozwala nam na własne doświad-

czenia, dzięki którym się rozwijamy. Możemy mieć zaburze-

nia snu, czuć irytację. 

Moja rada: Wybieraj programy, które cię interesują, 

a gdy się skończą powstrzymaj się przed przerzucaniem ka-

nałów, wyłącz telewizor. Już czas zająć się czymś innym. 

  
Iga Kućmierowska kl. V c  

Krokodyle mają ostre białe kły, cierpliwie 

czekają na zdobycz. 

Gdy zdarzy się oka-

zja, nie dają prze-

ciwnikowi uciec. Jak 

widać na obrazku 

krokodyle świetnie 

poruszają się w wo-

dzie.      

Miłosz Krajewski kl. V e 
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