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W tym numerze: 

 Niedługo nastanie koniec roku, a wraz z nim upragnione wakacje wielu 

z was. Lecz podczas wyjazdów z rodziną nie zapo-

mnijmy o bezpieczeństwie oraz dobrym przygoto-

waniu na wyjazd. Zawsze bierz ze sobą krem do 

opalania oraz niezbędną apteczkę. Obowiązkowo 

nie zapomnijcie zabrać ze sobą dobrego humoru. 

Mam nadzieję, że te wakacje będą nie zapomnia-

ną przygodą dla wielu z was. 

Łucja Kulesza kl. V e 

Wakacje już niedaleko... 

MAJ/CZERWIEC 2018 

Dzień Otwarty Szkoły 

5. czerwca 2018 roku w naszej szkole po raz kolejny odbył się Dzień Otwarty. 

Szkołę mogły odwiedzić wszystkie dzieci, a w szczególności te, które od września roz-

poczną edukację w klasie pierwszej.  
Spotkanie rozpoczęło się uroczyście od krótkiego koncertu muzycznego w wyko-

naniu uczniów naszej szkoły. Następnie dyrektor szkoły Małgorzata Koc powitała 

wszystkich gości. W kilku słowach przedstawiła szeroką 

ofertę edukacyjną naszej szkoły. Potwierdzeniem tych 

słów były występy uczniów, podczas których swoje umie-

jętności zaprezentowali recytatorzy z klas trzecich, chór 

szkolny, zuchy oraz grupa taneczna pierwszoklasistów. 

Z uśmiechem na twarzy wszyscy ruszyli na zwiedzanie 

szkoły. Dla przyszłych adeptów naszej szkoły były przy-

gotowane liczne atrakcje: konkurencje sportowe, zajęcia 

plastyczne i komputerowe. Nad prawidłowym ich przebie-

giem czuwali niezawodni harcerze i nauczyciele. 

Najmłodsi uczestnicy Dnia Otwartego opuszczali mury naszej szkoły z licznymi 

medalami i miniaturką szkoły, którą samodzielnie wykonali. 

 
 Zespół redakcyjny 

Warto przeczytać: 

 Dzień Otwarty Szkoły 

 Rajd Niepodległości 

 Mój przyjaciel Hachiko 

 Nadchodzi najpiękniejszy okres w życiu każdego ucznia – wakacje. 

W szkole panuje już typowo letni nastrój, a tymczasem my zbliżamy się do 

końca naszej działalności w tym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że nasza 

praca opłaciła się, a czytanie gazetki sprawiało Wam przyjemność. 

 

                                                                               Zespół redakcyjny 



Segreguj śmie-

ci! - Plastik, pa-

pier, szkło wy-

rzucaj do spe-

cjalnych pojem-

ników, albo wy-

korzystaj do 

majs terkowa-

nia.  

Unikaj marnotrawstwa! - 

Gaś światło, kiedy wychodzisz 

z pokoju. Nie zostawiaj kompu-

tera w trybie uśpienia, ponie-

waż zużywa energię. Zapisuj 

kartki z dwóch stron, las będzie 

ci wdzięczny.  

 

Iga Kućmierowska kl. V c 

     

Oszczędzaj wo-

dę! - Lepiej bierz 

prysznic niż ką-

piel i zakręcaj 

wodę kiedy się 

namydlasz lub 

myjesz zęby.  

Ziemia to nie 

śmietnik! - Wykształć w sobie 

nawyk wyrzucania niepotrzeb-

nych rzeczy do śmietnika. 

 „Star Wars: Rebelianci” –  

jest to serial, w którym wyda-

rzenia dzieją się między 3 a 4 

częścią sagi „Gwiezdnych Wo-

jen”. Nie wielu Jedi przeżyło po 

wydaniu Rozka-

zu 66. Republi-

ka Galaktyczna 

upadła. Zamiast 

niej Galaktykę 

przejeło Impe-

rium Galaktycz-

ne. Rebelianci 

walczą ramię w 

ramię z Imperatorem. Pomaga 

im także załoga statku Duch – 

Komórka Rebeliantów z Lothal. 

Członkowie tej załogi to: jeden 

z ocalałych Jedi i dowódzca za-

łogi Kanan Jarrus, pilotka stat-

ku Duch – Twi'lekanka Hera 

Syndulla, jej droid z okresu Wo-

jen Klonów C1-10P (Chopper), 

Mandalorianka – specjalistka 

od grafiti 

i wybuchów 

S a b i n e 

Wren, mię-

śniak – La-

sat z plane-

ty Lasan 

G a r a z e b 

O r e l l i o s 

(Zeb) i na-

stoletni chłopiec – sierota, zło-

dziej z planety Lothal i uczeń 

Kanana Jarrusa Ezra Bridger. 

Kiedyś walczyli bez Ezry, ale 

gdy on zabrał ładunek, który 

chcieli ukraść Imperium został 

już z nimi i rozpoczął szkolenie 

Jedi. Potem już zawsze wyru-

szał z nimi na misje. 

 

Feliks Popławski kl. V e 

  

ich pociech 

prezenty, na 

znak pamięci 

o ich święcie. 

W tym dniu 

te święto jest 

obchod zone 

także w kra-

 1 czerwca w Polsce obcho-

dzony jest Dzień Dziecka. Jest 

to szczególne święto dla wszyst-

kich dzieci. W tym dniu organi-

zowane są różne zabawy, 

a także wycieczki w szkołach. 

Jest to ulubione święto wielu 

dzieci. Rodzice kupują dla swo-

Ziemia jest zagrożona, chroń ją! 

Star Wars Rebelianci 

Dzień Dziecka 
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jach nadbałtyckich. Mam na-

dzieję, że każde dziecko spędziło 

ten dzień bardzo przyjemnie 

i miło. 

         Łucja Kulesza kl. V e  



dużego i mądrego 

czworonoga i sta-

je się najwier-

niejszym przyja-

cielem profesora. 

Codziennie rano, 

gdy opiekun je-

dzie do pracy, 

odprowadza go 

 Wzruszający film oparty na 

prawdziwej historii. Profesor 

Wilson znajduje na stacji kole-

jowej uroczego szczeniaka rasy 

akita. Chce mu dać schronie-

nie do czasu, gdy zgłosi się po 

niego właściciel. Pies, nazwany 

Hachiko, zostaje w domu Wil-

sonów na stałe. Wyrasta na 

na stację, a po południu czeka na 

peronie na jego powrót, niezależ-

nie od pogody i pory roku. Pew-

nego dnia profesor nie wraca.  
 

Gabriela Sokołowska kl. V c 

Z czym kojarzy nam się Majówka? 

Mój przyjaciel Hachiko 

wiosenna wycieczka za miasto. 

P o s i ł e k 

w lesie lub 

nad rzeką 

smakuje le-

pie j  n i ż 

w domu. 

Obecnie mó-

wiąc majówka bardzo często 

mamy na myśli nie tylko krótką 

wycieczkę, ale także spotkanie 

z bliskimi przy grillu w ogro-

dzie lub niedzielny spacer po 

lesie. 

Kinga Kujawa kl. V e 

 

  

 Majówka to pojęcie, które 

wszystkim nam 

k o j a r z y  s i ę 

z czymś przyjem-

nym. Gdy tylko 

nastanie wiosna 

i słońce mocniej 

przygrzeje, pa-

kujemy kosz z jedzeniem i ru-

szamy na piknik. Majówka to 
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Rajd Niepodległości 

      22. maja odbył się „Rajd Niepodległości” zorganizowany przez Szkołę Podstawową  Nr 1  im. T. Kościuszki 

w  Wysokiem  Mazowieckiem. Jego celem było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

oraz poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości Tadeusza Kościuszki. 

 W rajdzie wzięły udział 4-6 osobowe zastępy uczniów z klas VII (w tym roku również ze Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem) oraz zastępy harcerzy z 1DH „Zawisza” im. Szarych Szeregów 

i 4 Wysokomazowieckiej DH „Leśna Gwardia”. O godzinie 8.00 grupa około 60 osób wraz z opiekunami wyruszyła na 

trasę rajdu. Uczestnicy wędrowali przez Glinki, Zawrocie Nowiny, Wróble, las w Mazurach do miejsca „Leśna Osto-

ja”, pokonując 8 kilometrów w jedną stronę. Czekało na nich wiele zadań do wykonania: 

 wykazanie się znajomością życia i działalnością Tadeusza Kościuszki oraz znajomością wydarzeń związanych 

z odzyskaniem niepodległości przez Polskę; 

 wykonanie kuchni polowej w warunkach leśnych; 

 przygotowanie ciasta i smażenie naleśników dla członków zastępu i dla komisji oceniającej; 

 zaśpiewanie polskiej pieśni patriotycznej; 

 zadanie specjalne – orientacja w terenie; 

 posiadanie apteczki i znajomość wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

 Rywalizacja była wyrównana i trwała do samego końca. Ostatecznie zwyciężył zastęp druhen 1DH „Zawisza” im. 

Szarych Szeregów, II miejsce zajął zastęp druhów z 1DH „Zawisza” im. Szarych Szeregów, a III miejsce uzyskał za-

stęp harcerzy ZHR z drużyny Leśna Gwardia. Najlepsi zostali uhonorowani pucharami, a pozostali otrzymali pamiątko-

we dyplomy oraz znaczki uczestnika rajdu.  

Aleksandra Wasilewska kl. V c 

 



Hipopotam nilowy 

Adres szkoły: 

ul. Kościelna 1 

18-200 Wysokie Mazowieckie 
 

Szkoła  Podstawowa Nr 1  
im.  Tadeusza Kościuszki  
w Wysokiem Mazowieckiem  

 Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 Maja 

(w Dzień Świętego Floriana, patrona strażaków). W tym dniu 

świętują także strażacy ochotnicy. 

 Symbolem jest czerwona-niebieska wstążka. Święto jest 

okazją do wyrażenia wdzięczności za ich niebezpieczną i cięż-

ką pracę ratującą zdrowie i życie ludzi. Strażak to jeden 

z najbardziej bohaterskich zawodów. Każdy ich dzień w pracy 

to walka z żywiołem i z czasem. 

 Warto im za to podziękować.  
Damian Jabłoński kl. V e 

   

Międzynarodowy Dzień Strażaka 

Tel.: 86 2752008 

e-mail: sp1wysokiemaz@poczta.onet.pl  

Ile waży chmura? 

 Zasiedlają rzeki i jeziora w Afryce. Hipopotamowate to 

jedyna rodzina rzędu parzystoko-

pytnych prowadząca ziemnowodny 

tryb życia. W ciągu dnia najczęściej 

pozostają w wodzie; aktywne dopie-

ro o zmierzchu i nocą, skubią wtedy 

trawę na łąkach w pobliżu wody, 

zjadają także rośliny wodne. W poszukiwaniu pożywienia 

potrafią zapuszczać się do 8 km w głąb lądu. Przebywają 

w stadach składających się z dominującego samca i podlega-

jących mu samic w liczbie od 10 do 40 osobników. Samce 

bronią i przewodzą terytorium obejmujące pewien odcinek 

rzeki i na nim gromadzą swój harem. Na lądzie hipopotamy 

są raczej indywidualistami i nie przejawiają instynktu tery-

torialnego. Rozmnażanie i poród odbywa się w wodzie. Sa-

mica po ośmiomiesięcznej ciąży rodzi 1 młode. Młode ssie 

matkę przez okres 1 roku, również pod wodą. 

 

 

Gabriela Sokołowska kl. V c 

 Przeciętna chmura waży około 500 

ton, czyli tyle co 100 słoni, albo dwa pocią-

gi Pendolino. Chmury unoszą się, ponie-

waż tworzące je krople są porywane przez 

wznoszące się prądy powietrza. Chmury 

wędrujące leniwie po niebie wydają się 

nam bardzo lekkie i delikatne. Skoro uno-

szą się w powietrzu to przecież nie mogą 

być ciężkie i masywne. Taka chmura na 

pewno waży tyle co nic. 

Kinga Kujawa kl. V e 
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