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Witamy w czwartym numerze naszej gazetki szkolnej. W tym roku wiosna nam się opóźniła.
Z utęsknieniem wyczekiwaliśmy na pierwsze ciepłe dni. Nie mogliśmy się doczekać atrakcji, jakie
przyniesie ze sobą słoneczny czas.

Zespół redakcyjny

W numerze:
Dzień Ziemi – str. 1
Wielkanoc– str. 2

DZIEŃ ZIEMI

Sprawdzian szóstoklasisty – str. 2
Zabawy matematyczne – str. 3
Przysłowia – str. 3
Rebusy – str. 4
Warto obejrzeć – str. 4
Niezwykłe rodzeństwo, czyli
„Opowieści z Narnii”– str. 5
Weronika w kuchni – str. 6
Happy Easter– str. 7
Dzień Kobiet– str. 7
Warto przeczytać – str. 8
Ogólnopolski finał halowej piłki
nożnej z kategorii fustal junior–
str. 9

Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi. Są to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić
politykom i obywatelom, jak kruchy
jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń
organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która
ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

Ludzie z pasją- str. 10
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WIELKANOC
Wielkanoc nazywana inaczej Paschą lub Niedzielą Wielkanocną to najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone, aby upamiętnić zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święta Wielkanocne
następują po Wielkim Poście, który trwa 40 dni
i zaczyna się od Środy Popielcowej. W okresie postu, wierzący nie powinni spożywać mięsa, alkoholu, obfitych posiłków oraz nie mogą urządzać hucznych przyjęć. Przed Wielkanocą obchodzony jest
Wielki Tydzień, który jest czasem przygotowań do
świąt, porządków, przygotowania potraw wielkanocnych oraz uczęszczania na nabożeństwa. Wielki
Piątek upamiętnia śmierć Chrystusa na krzyżu,
a Wielka Sobota to czas wielkiej ciszy, skupienia
i czuwania. Jest to dzień, w którym święcone są
potrawy przynoszone do kościoła, często w ozdobionych koszykach. W Wielką Niedzielę świętowane jest zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu
rodzina zazwyczaj spotyka się na śniadaniu wielkanocnym, składającym się z wędlin, mięsa, kolorowych warzyw, a przede wszystkim z jajek. Z obchodami Świąt Wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych, np. malowanie pisanek, śmigus - dyngus, palma wielkanocna, zabawy wielkanocne.
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SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
Dnia 4 kwietnia w całej Polsce odbył się sprawdzian szóstoklasisty, podsumowujący wiedzę i umiejętności uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Większość uczniów nie ukrywała, że miała
małego stresa przed egzaminem. Na napisanie sprawdzianu mieliśmy
dokładnie sześćdziesiąt minut. Nikt nie mógł wyjść wcześniej niż dziesięć minut przed końcem. Uczniowie młodszych klas w ten dzień mieli
wolne od szkoły, aby nikt i nic nie zakłócało szóstoklasistom pisania
sprawdzianu. Mamy nadzieję, że wszystkim dobrze poszło i nie mieli
większych problemów z jego napisaniem. Z wielką niecierpliwością
czekamy na wyniki.
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ZABAWY MATEMATYCZNE
Zadanie 1.
Powierzchnia lasów w Polsce pod koniec XX w. była równa 9mln ha. Ze
względu na zanieczyszczenia i szkodniki tylko 20% drzew jest całkowicie
zdrowych. Ile hektarów lasów w Polsce zajmują zdrowe drzewa?
Zadanie 2.
Australijskie drzewo eukaliptusowe może osiągnąć 150 m wysokości
a) Ile książek o grubości 2,5 cm trzeba ułożyć jedna na drugiej, aby stos
z nich utworzony miał wysokość tego drzewa?
b) Jedno piętro budynku ma 18 schodów o wysokości 18 cm każdy. Co
jest wyższe: drzewo eukaliptusowe czy biurowiec, który ma 45 pięter ?
Zadanie 3.
Kwadratowa działka o boku 70 m2 ogrodzona jest płotem o wysokości 1,50 m. Płot ten pomalowano
dwustronnie. Puszka farby wystarcza na pomalowanie 12m2 i kosztuje 9 zł. Jaki jest koszt pomalowania płotu?
Zadanie 4.
Samochód w ciągu godziny pokona 50 km. W jakim czasie przejedzie 20 km?
Zadanie 5.
Pan Jan miał 250 zł. Kupił 45 dag sera po 40 zł za 1 kg, całej kwoty wydała na opłaty. Ile jej zostało?
Zadanie 6.
Bakterie to organizmy jednokomórkowe. Mogą wywoływać wiele chorób, między innymi cholerę,
zatrucia pokarmowe, tężec, zapalenie płuc. Bakterie rozmnażają się przez podział komórki. To znaczy
z jednej komórki powstają dwie identyczne. Proces ten może następować co godziny. Ile bakterii
może powstać z jednej bakterii w ciągu jednej godziny, a ile w ciągu 4 godzin? Wynik zapisz w postaci
potęgi liczby 2.
Zadanie 6.
Łabędź niemy wysiaduje zazwyczaj od 5 do 9 jaj w roku. Ile średnio jaj wysiaduje ten ptak?
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PRZYSŁOWIA
1.
2.
3.
4.
5.

W marcu jak…
Jedna… wiosny…
Jak przygrzeje…, przyjdzie… łąką
… - choć ciasna, ale własna
Wybiera się jak… za morze
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Rozwiązanie:…………………………………………………
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WARTO OBEJRZEĆ
„Niemożliwe”
Tajlandia, 2004 rok. Maria (Naomi Watts) i Henry (Ewan McGregor)
wraz z trójką synów postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia
w samym sercu tropikalnego raju. Przepiękny hotel położony w malowniczym otoczeniu palm, złocistej plaży i błękitnego oceanu wydaje się być
gwarancją wymarzonego odpoczynku. Raj jednak zamieni się w prawdziwe piekło. Pewnego dnia, nad ranem, od strony morza dochodzi przerażający huk. Maria, Henry i wszyscy mieszkańcy hotelu zamierają w bezruchu. W chwilę później cała plaża, budynki i znajdujący się na
niej ludzie zostają zmieceni przez monstrualną falę tsunami. Woda zabiera wszystkich i wszystko. Wszystko… z wyjątkiem nadziei.
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NIEZWYKŁE RODZEŃSTWO,
CZYLI „OPOWIEŚCI Z NARNII
LEW, CZAROWNICA I STARA SZAFA”
Gdzie i kiedy dzieje się akcja „Opowieści z Narnii”?
Książka zaczyna się tak: „Było raz czworo dzieci […] podczas wojny wysłano je z Londynu na wieś, aby były bezpieczne podczas bombowych
nalotów na miasto”. Mowa tu o II wojnie światowej. Dzieci przebywały
wtedy w domu profesora na brytyjskiej wsi. W Narnii natomiast czas jest
nieokreślony, a sama Narnia jest krainą baśniową.
Do jakiego gatunku literackiego możemy zaliczyć książkę?
„Opowieści z Narnii” możemy nazwać baśnią. Świadczą o tym:
bohaterowie występujący w książce są to i ludzie, i postacie fantastyczne,
bohaterowie działają i w świecie rzeczywistym, i fantastycznym,
postacie fantastyczne posługują się magią,
czas i miejsce akcji książki- dzieje się ona zarówno w świecie realnym, jak i w Narnii - krainie, która przypomina miejsce znane nam z baśni,
czytamy o walce ze złem, które zostaje pokonane przez dobro.
Wymieńcie postacie realistyczne i fantastyczne.
Postacie ze świata realnego:
rodzeństwo: Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja
Profesor
gospodyni Profesora, pani Macready
Postacie fantastyczne:
a) pozytywne
Tumnus - zwolennik Aslana; faun od pasa w górę przypominał człowieka, zaś od pasa w dół- kozła. Mieszkał w pieczarze. Bał się Białej Czarownicy.
Aslan – groźny i dobry król; ogromny lew o złotej grzywie. Przestrzegał prawa. Znał się na czarach. Nigdy nikogo nie zdradził.
pan Bóbr i jego żona - zwolennicy Aslana. Byli oni życzliwi i serdeczni, poza tym zapobiegliwi,
rozsądni i odważni.
b) negatywne
Biała Czarownica - kobieta o twarzy białej jak śnieg i czerwonych ustach, ubrana w białe futro, na
głowie miała koronę, a w ręku trzymała różdżkę.
Karzeł - sługa Białej Czarownicy. Bardzo okrutny. Niski, miał długą brodę.
Maugrim – poddany Czarownicy, szef Tajnej Policji Królewskiej, szary wilk.
Kto pierwszy trafił do Narnii i kogo tam spotkał?
Pierwsza do Narnii trafiła Łucja. Spotkała tam fauna Tumnusa. Opowiedział jej on o sobie, o tym, ze
porywa dzieci dla Czarownicy. Kiedy spotka w lesie dziecko, udaje, że się z nim zaprzyjaźnia i zaprasza do swojego domu po to, by je później oddać Białej Czarownicy.
Jak faun i Biała Czarownica nazywali ludzi i z czym Wam się to kojarzy?
Faun i Biała Czarownica ludzi nazywali: Syn Adama i Córka Ewy. Te określenia kojarzą się z Biblią z pierwszymi rodzicami: Adamem i Ewą.
Kim był Aslan?
Królem. Panem puszczy. Był lwem groźnym, ale dobrym.
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Dlaczego dzieci postanowiły zostać w Narnii, choć wcale im się tam nie podobało?
Dzieci nie miały ochoty być w Narnii - nie czuły się tam bezpiecznie; było im coraz zimniej; nie zabrały
ze sobą nic do jedzenia. Jednak postanowiły spróbować uwolnić fauna, którego ukarała Czarownica
za „sprzyjanie wrogom Królowej i przyjaźnienie się z ludźmi”. Łucja była wdzięczna faunowi za to, że
jej pomógł, nie chciała więc zostawiać go teraz samego.
Piotr
Podczas przygód w Narnii
wykazywał się odwagą
i mądrością.
„Stał się wysokim, barczystym mężczyzną
i słynnym rycerzem,
a nazywano go Piotrem
Wspaniałym”

Zuzanna
Była dobra i mądra;
współczuła innym. Od
początku starała się zachowywać rozsądnie
„Wyrosła na smukłą,
pełną wdzięku dziewczynę […]
Nazywano ją królową
Zuzanną Łagodną”

Edmund

Łucja

Najpierw dokuczał słabszym i kłamał, był też
zazdrosny. W Narnii
dokonała się w nim
przemiana- stał się odważny i dobry. To on
zniszczył różdżkę Czarownicy. „Zasłynął
z mądrych rad i wyroków,
a nazywano go królem
Edmundem Sprawiedliwym”.

Mówiła prawdę, była
dobra i łagodna. Mimo
młodego wieku była
bardzo rozsądna. „Pozostała wciąż tak samo
żywa […]. Jej własny lud
nazywał ją królową Łucją
Mężną”
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WERONIKA W KUCHNI
Koktajl owocowy
Potrzebne nam będzie:
 świeże owoce: truskawki, banany, kiwi
i ananasy,
 jogurt naturalny,
 cukier,
 listek mięty.
Sposób przygotowania:
1. Zmiksować wszystkie owoce.
2. Dodać do zmiksowanych owoców resztę
składników.
3. Drugi raz zmiksować wszystko.
Ilość wszystkich składników zależy od ilości koktajlu. Jest to bardzo prosty i szybki przepis.
Smacznego!
Weronika Krajewska kl. VI d
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HAPPY EASTER
grass - trawa
eses - oczy
a beak - dziób
claus - pazurki
an Easter chick - kurczak wielkanocny
easter basket - koszyk wielkanocny
a Feather - pióro
lamb - jagnię, baranek
Easter Bunny/Easter Hare - zajączek wielkanocny
Ciekawe!
W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii dzieci wierzą, że to właśnie zajączek przynosi do ich domu w noc przed Wielkanocą kosze pełne słodyczy. Czekoladowe zajączki, podobnie jak te zrobione
z pianki (marshmallow), są dla większości anglojęzycznych dzieci symbolem Wielkiej Nocy. W Australii
ideę zajączka wielkanocnego usiłuje zastąpić… Easter Bilby - wielkanocnym wielkouchem (rodzajem
torbacza)
Easter Egg Hunt (pościg za pisanką) - dzieci w poranek wielkanocny szukają pisanek, które ukrył
w nocy zajączek. Czasami same jajka są nagrodą (np. są z czekolady, zawierają niespodzianki), czasami nagrodę zdobywa osoba, która zbierze najwięcej jajek. Easter Egg Hunt odbywa się też w niektórych miastach i przypomina grę w podchody.
Śmigus – dyngus - gdyby ktoś chciał polać wodą swoją angielską koleżankę - niech liczy się z tym, że
dziewczyna śmiertelnie się obrazi. Nie będzie miała pojęcia, dlaczego została pomoczona! W poniedziałek wielkanocny (Easter Monday) mali Anglicy bawią się o wiele bardziej „sucho” niż w Polsce, np.
urządzają sobie wyścigi w …… turlaniu jajek (Egg- rolling)! Lokalnie pojawiają się też w tym dniu inne
imprezy, np. w miejscowości Gawthorpe w hrabstwie Yorkshire odbywają się coroczne… zawody
w dźwiganiu węgla.
Weronika Biała kl. VI d


DZIEŃ KOBIET
Dnia 8 marca w naszej szkole wszystkie dziewczyny obchodziły Dzień Kobiet. Co niektórzy chłopcy bardzo miło zaskoczyli swoje koleżanki i nauczycielki. Obdarowali pięknymi
kwiatkami lub małymi czekoladkami. Myślę, że tego dnia
każda dziewczyna czuła się wyjątkowo i zauważalnie. W imieniu wszystkich dziewczyn: „Dziękujemy chłopcy”.

Weronika Krajewska kl. VI d
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Sentaku High School”
Jeśli nawet klimaty licealne są wam dalekie, przeczytajcie tę
książkę. Wciągnie was wir szkolnych sympatii, miłości, pasji, dramatów. Znajdziecie tutaj całą galerię szkolnych typów, zarówno uczniów,
jak i nauczycieli. Zobaczycie, jak wchodzą ze sobą w interakcje i co
z tego wynika. Jeśli wciąż tkwicie po uszy w szkolnej rzeczywistości,
tutaj będziecie mogli przejrzeć się jak w zwierciadle.

Krzyżówka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ile lat ma główna bohaterka?
W jakiej szkole rozgrywa się akcja?
Jaki kolor włosów ma kolega bohaterki?
Imię nauczycielki.
Uczennica, która miała różowe włosy.
Imię kolegi Chidori.
Imię autorki.
Hasło: ………………………..

Weronika Biała kl. VI d
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OGÓLNOPOLSKI FINAŁ
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
W KATEGORII FUTSAL JUNIOR
W dniach 6 -7 kwietnia w naszym mieście odbył się dwudniowy Ogólnopolski Finał Halowej Piłki w kategorii Futsal Junior. Uroczyste otwarcie finałów nastąpiło w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, w którym udział wzięli przyjezdni zawodnicy z 13 województw wraz opiekunami oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław
Siekierko, Zastępca Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Murawski, Prezes Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego Bogusław Bieliński, Dyrektor Gimnazjum Jarosław Jankowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Małgorzata Koc oraz Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 Marzena Zaremba,
Marcin Wojtkowski. Swoje umiejętności taneczne miały okazje zaprezentować podopieczne p. Renaty
Jaroszewicz
Pierwszego dnia miała miejsce rywalizacja sportowa
w fazie grupowej, której celem było wyłonienie sześciu finałowych drużyn. Mecze rozgrywały się w trzech szkołach (SP
1,Gimnazjum i LO).
Wielki finał odbył się w Gimnazjum. Podzielono sześć zespołów
na dwie grupy, z czego zwycięzcy zawalczą w wielkim finale,
lokaty z drugich miejsc w meczu o III miejsce, zaś pozycje numer trzy to walka o V miejsce. Sportowej rywalizacji nie zabrakło, co prawda bramka turnieju w wykonaniu Sebastiana Jabłońskiego padła dzień wcześniej, lecz także i w niedzielę obejrzeć mogliśmy godne dla oka piłkarskie
trafienia. Swoją grupę wygrało podkarpackie (Rzeszów) oraz małopolskie (Żegocin) awansując do
finału, w którym lepsi okazali się ci pierwsi, zaś małopolskie (Kęty) uległo w spotkaniu o III miejsce
z województwem śląskim (Żory). Pozycja numer pięć należała do pomorskiego (Sztutowo) wygrywając z łódzkim (Żelechlinek).
W uroczystym zakończeniu przy wręczaniu nagród rzeczowych udział wzięli Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, Zastępca
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Murawski, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Ryszard
Flanc, Dyrektor Gimnazjum Jarosław Jankowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Koc oraz
Ambasador Wojewódzki Orlik Polska Rafał Dmochowski. Swoje umiejętności zaprezentował zespół
taneczny Mażoretki z Gimnazjum Wysokie Mazowieckie.
Koordynator Kamil Zyzak, spikerzy Adrian Łęczycki
oraz Adam Rusek, reprezentujący fundację „Polska
Do Przodu” oficjalnie skierowali gratulacje do wszystkich osób z Wysokiego Mazowieckiego, zaangażowanych w organizację Finałów Ogólnopolskich, a w szczególności do: Andrzeja Kamianowskiego,
Rafała Baczewskiego, Anny Brzozowskiej, Barbary Białej, Renaty Jaroszewicz, Beaty Śmigielskiej oraz
pozostałego grona.
Gratulacje dla organizatorów i uczestników wielkiego wydarzenia sportowego.
Weronika Biała kl. VI d
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LUDZIE Z PASJĄ
Od bieżącego numeru naszej gazetki postanowiłyśmy wprowadzić cykl wywiadów z osobami
„pozytywnie zakręconymi”, czyli takimi, które w natłoku codziennych obowiązków znajdują czas na
spełnianie swoich pasji. W tym numerze spotkanie z panią Mariolą Kućmierowską.
R: Jakie są Pani zainteresowania, hobby?
M.K.: Moją pasją są robótki ręczne. Uwielbiam wyszywać
krzyżykiem, robić na drutach i szydełkować. Nie zajmuję się
tym jednak bez przerwy. Lubię przeczytać dobrą książkę, obejrzeć film.
R: Jak rozpoczęła się Pani „przygoda” z robótkami?
M.K.: Jako dziecko codziennie widziałam moją mamę, jak wieczorami robiła na drutach. Podobało mi
się to i postanowiłam się nauczyć.
Na początku miałam trudności, ale
nie rezygnowałam. Później zainteresowałam się szydełkowaniem. To przynosiło mi więcej satysfakcji, bo zrobionymi przeze mnie rzeczami mogłam obdarowywać swoich znajomych. No
i w końcu przyszła kolej na haft. Okazało się, że igła najbardziej mi odpowiada.
R: Dlaczego właśnie robótki ręczne?
M.K.: Kiedy haftuję obraz, czy ozdoby choinkowe odpoczywam, relaksuję
się. Oprócz tego przynosi mi to wiele zadowolenia, bo po wykonaniu obrazu czasami trudno uwierzyć,
że zostało to dzieło igły i nitki.
Tradycją mojego domu stało się kładzenie na świątecznym
stole obrusa wykonanego przeze mnie (oczywiście z motywem bożonarodzeniowym), przyozdabianie choinki ozdobami zrobionymi
własnoręcznie – nie tylko moimi, ale i moich dzieci.
R: Co oprócz tego lubi Pani robić w wolnym czasie?
M.K.: Tak jak już powiedziałam, lubię przeczytać coś dobrego. Latem natomiast moim konikiem są kwiaty. Nie tylko zresztą latem,
bo w domu też mam ich wiele. Pielęgnuję je i cieszę się, kiedy
otrzymuję nagrodę w postaci pięknych kwitnących roślin.
Bardzo lubię też ugotować coś dobrego, a szczególnie piec torty.
Nie tyle piec, co je dekorować, wymyślać fajne kształty. Sprawia mi
to wiele radości, a uśmiech na twarzy jubilata lub solenizanta motywuje mnie do jeszcze większego wysiłku.
R: Dziękujemy za rozmowę.
Wiktoria Korszlak kl. VI d
Weronika Krajewska kl. VI d

Zespół redakcyjny:
Biała Weronika kl. VI d, Korszlak Wiktoria, kl. VI d, Krajewska Weronika kl. VI d

Opiekunowie:
Mariola Kućmierowska
Agnieszka Porzezińska
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