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Witamy wszystkich naszych czytelników w Nowym  2012 Roku 

i życzymy, dużo zdrowia, radości i morza miłości, by marzenia się spełniały,  

pieniążki kieszeń wypychały, a uczucia z serduszka wypływały. 
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ZWIERZĘTA ZIMĄ 
 

Zima – jedna z czterech pór roku. Charakteryzuje się naj-

niższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowa-

ną ilością opadu atmosferycznego. Mroźna zima to trudny 

okres dla zwierząt. 

Gdy pola, łąki i lasy 

pokryte są śnie-

giem zwierzęta 

mają kłopoty ze 

zdobyciem pokar-

mu. Dlatego bo-

ciany, jaskółki, zięby, żurawie już odleciały.  Niektóre zwierzę-

ta, takie jak np. wiewiórka i mysz polna  zbierały zapasy zanim 

spadł śnieg. Borsuk, jeż i niedźwiedź nie robią zapasów. Te 

zwierzęta zasypiają na zimę. Sarny, zające wilki i lisy mają 

grube futra, co pomaga im przetrwać mrozy.  

 

Zespół redakcyjny 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pora_roku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

 

W dniach 14-25 listopada 2011r. w naszej szkole odbyły się Wojewódzkie konkursy przedmioto-
we z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego i informatyki. 

Do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące osoby: 
 
 

 z języka polskiego: 
1. Mirek Roksana kl. VI a 
2. Dzieniszewski Piotr kl. VI c 
3. Grodzka Aleksandra kl. V c 
4. Ogrodnik Magdalena kl. V a 
5. Grabowska Julia kl. V b  
6. Kaliszczyk Karolina kl. V e 
7. Wyszyńska Martyna kl. VI a 
8. Jarząbek Oliwia kl. V b  
9. Iwan Sylwia kl. VI b 

 
 z matematyki: 

1. Piekutowski Miłosz kl. VI c 
2. Ogrodnik Michał kl. VI c 
3. Malinowski Kamil kl. VI c 

 
 z przyrody: 

1. Choińska Weronika kl. VI e 
2. Tychaczka Sylwia kl. VI e 
3. Mierzwińska Natalia kl. VI e 
4. Grodzka Aleksandra kl. V c 
5. Ogrodnik Michał kl. VI c 

 z historii: 
1. Dzieniszewski Piotr kl. VI c 
2. Zawistowski Mateusz kl. VI c 
 

 z języka angielskiego:    
1. Mirek Roksana kl. VI a 
2. Kossoń Aleksandra kl. VI a 

 

 z informatyki: 
1. Piekutowski Miłosz kl. VI c 
2. Dzieniszewski Piotr kl. VI c 
3. Zawistowski Mateusz kl. VI c 

 
Wszystkim zakwalifikowanym do etapu rejonowego uczniom GRATULUJEMY i życzymy POWO-

DZENIA. 
 
        

 
Zespół redakcyjny 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO 

O TEMATYCE POŻARNICZEJ „ZAPOBIEGAJMY 

POŻAROM” SZCZEBLA POWIATOWEGO 

 
22 grudnia 2011 roku w Zarządzie Oddziału Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem rozstrzy-

gnięto kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej „Zapobiegajmy 
pożarom” szczebla powiatowego. Na konkurs wpłynęło ogółem 125 prac z wszystkich miast i gmin 
powiatu wysokomazowieckiego. Miło nam poinformować, że z naszej szkoły zostały nagrodzone na-
stępujące osoby: 
 
w I grupie wiekowej - przedszkola: 
 

 wyróżnienie – Łucja Lubowicka  
 
w III grupie wiekowej – szkoła podstawowa kl. IV - VI: 
 

 I miejsce – Julia Mazurczyk 

 III miejsce – Kinga Rynkiewicz 

 Wyróżnienie – Alicja Parmańczuk 

 

Nagrodzone i wyróżnione prace będą reprezentowały nasz powiat na etapie wojewódzkim kon-

kursu.Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! 

Zespół redakcyjny 
 



NATALIA W KUCHNI

Przepis na sałatkę:   
 
Składniki: makaron kokardki, ananas, por, kukurydza, 
szynka z indyka, koperek, majonez.  
 
Sposób przygotowania: Makaron ugotować, odcedzić. Por 
i koperek drobno pokroić. Ananas i szynkę również pokro-
ić, ale trochę grubiej. Wszystkie składniki wrzucić do mi-
ski, dodać kukurydzę i trochę majonezu. 
POLECAM! Życzę smacznego! 

 
 
 
Natalia Mierzwińska kl. VI e 
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MIKOŁAJKI 
 

Mikołajki obchodzimy 6 grudnia. Jest to szczególny dzień w roku, prze-

de wszystkim dla dzieci, ponieważ odwiedza ich Święty Mikołaj. W naszej 

szkole ten dzień był spędzony w specjalny sposób. Każdy uczeń miał na sobie 

jakiś czerwony akcent. Wszystkie klasy odwiedził Mikołaj ze śnieżynkami i 

rozdał smakołyki. Myślę, że dla każdego ucznia był to wspaniały dzień. 

 
Weronika Choińska kl. VI e 





PRZYSŁOWIA

Dokończ przysłowia: 

1. Bez … nie ma kołaczy. 
2. Bogatemu … dzieci kołysze. 
3. Nie… , zły obyczaj. 
4. Widać po słowie, co u kogo w … . 
5. Żeby ciocia miała wąsy, to by była … . 

 
Sylwia Tychaczka  kl. VI e 





ZABAWY MATEMATYCZNE 

Rozwiąż zadania. 
1. Na konto pani Ali wpłynęła pensja w wysokości 2271,43 zł. Ile zo-

stało jej pieniędzy, jeżeli zapłaciła za czynsz 319,50 zł, za energię 

elektryczną 100,50 zł, i za telefon 51,85 zł? 

2. Mama Igi dostała nagrodę pieniężną równą 2000 zł. Kupiła sobie 

płaszcz za 790 zł, a Pawłowi buty za 165 zł i grę komputerową za 

134 zł. Resztę pieniędzy odłożyła na wakacje. Ile pieniędzy odłożyła 

mama na wakacje? 

 
 
Sylwia Tychaczka kl. VI e 
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WARTO PRZECZYTAĆ

 
„Obłęd! Jestem gwiazdą!” 

 
Autorem tej książki jest Thomas  Brezina. Opowiada ona o dziewczynie, 

która ma wielki talent do śpiewania. Pewnego dnia dowiaduje się, że jej przy-
jaciółka zgłosiła je na casting, z którym wiąże się wiele nieprzyjemnych wyda-
rzeń. Pęknięty top, kłótnia z przyjaciółką i wiele innych. A jednak w końcu 
Sammi usłyszała swoją piosenkę w radiu i została gwiazdą! 

 

KRZYŻÓWKA 

Rozwiąż krzyżówkę do książki „Obłęd! Jestem gwiazdą!” 
       

           

           

           

           

           

           

           

 
1. Przyjaciółka Sammi potajemnie zgłosiła ją na … 
2. Wyglądały jak szczotka klozetowa. 
3. Imię głównej bohaterki. 
4. Najlepsza przyjaciółka Sammi. 
5. Nazwisko autora książki. 
6. W nim usłyszała swoją piosenkę. 
7. Imię babci Sammi.  

 

Weronika Choińska kl.  VI e 
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POWIATOWY KONKURS PIOSENKI – 

SZEPIETOWO 2011 
 

Dnia 20 listopada 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Szepietowie odbył się XI Powiatowy Konkurs Piosenki „Szepie-
towo 2011". Naszą szkołę reprezentowali: Martyna Wyszyńska, 
Roksana Mirek i zespół „Śpiewajmy panu”. Opiekunką i wokalną 
trenerką dziewczyn była pani Katarzyna Matuszewska, zaś zespół 
do konkursu przygotował pan Jan Rutkiewicz. 
Jury po długiej naradzie przyznało I, II i III miejsce oraz wyróżnie-
nia w każdej kategorii. W kategorii klas IV-VI Martyna Wyszyńska 

wyśpiewała I miejsce, a Roksana – III miejsce. Zespół „Śpiewajmy Panu” zajął III miejsce w kategorii 
„Zespoły". Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali statuetki i dyplomy.   
 
Gratulujemy młodym wokalistom i życzymy dalszych sukcesów! 
 

Zespół redakcyjny 
 



 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

 

Wigilia inaczej jest zwana jako wieczerza wigilijna lub gwiazd-

ka. W tym dniu jemy wspólną kolację, najczęściej składającą się 

z dwunastu dań. Zwyczajem jest wkładanie sianka pod obrus, 

ubieranie choinki, zostawienie jednego pustego nakrycia dla nie-

znajomej osoby, która może do nas przyjść podczas kolacji, rozpo-

częcie jedzenia podczas gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazd-

ka oraz dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.  

 

 

Sylwia Tychaczka kl.  VI e 

 

 

  



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 

PRZERWA – GAZETKA SZKOLNA NR 2 (12) 

 

7 | S t r o n a  
 

NASI MILUSIŃSCY 
                

Mój pies jest rasy York miniaturka. Wabi się Gucio. Jego tułów 
jest koloru szarego, ogon czarnego, a głowa i łapki miodowego. 
W styczniu skończy 3 lata. Bardzo lubi chodzić na spacery i bawić 
się swoimi zabawkami. Szczególnie lubi leniuchować. Bardzo nie 
lubi zostawać sam w domu. Jego ulubionym miejscem, gdzie może 
siedzieć, jest parapet, przez który ogląda, co się dzieje na podwór-
ku. Jest bardzo nieufny, a kiedy ktoś nieznajomy wchodzi do na-
szego domu, to szczeka. Ogólnie jest bardzo ładny, fajny i lubiany 
przez wszystkich.  

Weronika Choińska 
 

 
Mój pies wabi się Mordka. Mordka jest bardzo zabawna. Często 

robi śmieszne miny i udaje malutkie dziecko. Lubi chodzić w ubra-
niach. Mordka nie śpi w swojej budzie, tylko w łóżku z moją mamą 
lub ze mną. Ma bardzo dużo zabawek, które uważa za swoje dzieci. 
Najbardziej ceni gumowego kurczaka, którego nazwałam Maniu-
siem. Jest chyba wszystkożerna, bo uwielbia prawie wszystkie owo-
ce i warzywa. Czasami zastanawiam się, czy Mordka nie jest trochę 
głupiutka i czy nie chce upodobnić się do człowieka.    
        
   
          Sylwia Tychaczka 

 
Mój pies, który wabi się Funia, jest rasy York. Ma dwa lata. Jej 

ulubioną zabawką jest kurczak wydający dziwne dźwięki. Bardzo 
lubi jeść i spać na skórze przy  kominku. Uwielbia bawić się z moim 
drugim psem – Figą. Nie jest agresywna, wręcz nieśmiała do ob-
cych. Nie przepada za małymi dziećmi.  Jest malutka.  Ma  kremo-
we łapki i czubek, a wąsy i grzywkę brązową. Jest wymarzonym dla 
mnie pupilkiem.                                                      

 
Natalia Mierzwińska                                                                                                                              

           
Mój pies wabi się Tusia. Dostałam ją, jak miałam cztery lata, w dniu moich urodzin. Ma ona czar-

ny tułów w delikatne kropeczki, brązowe łapki i szaro-czarne uszy. Bardzo lubi spędzać czas na po-
dwórku i bawić się jej ulubioną piłeczką w kropki. Gdy po południu idzie na drzemkę, zabiera ją ze 
sobą i kładzie obok siebie. Jest ona bardzo leniwa i nie przepada  za małymi dziećmi. 

 
Alicja Nowacka 
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SZKOLNY KONKURS WIEDZY 

Szkolny Konkurs Wiedzy odbył się w dniach: 23, 24, 25 listo-
pada 2011r. Udział w konkursie wzięli uczniowie klas IV, V i VI. 
Każda z klas wytypowała trzyosobową drużynę. Pozostali ucznio-
wie stanowili widownię i mogli kibicować oraz wspierać swoją 
drużynę. Uczniowie mieli do dyspozycji trzy szanse, które tracili 
przy błędnej odpowiedzi lub jej nieudzieleniu. Konkurs prowadzi-
ły uczennice klas VI. Miłym akcentem imprezy był występ wokal-
ny dwóch uczestniczek Powiatowego Konkursu Piosenki – Roksa-
ny Mirek i Martyny Wyszyńskiej. Organizatorem konkursu był 
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. 

 
Wyniki Szkolnego Konkursy Wiedzy: 
 
Klasy IV 
I miejsce – klasa IV d 
II miejsce – klasa IV c 
III miejsce – klasa IV a 
IV miejsce – klasa IV b 
 

Klasy V 
I miejsce – klasa V c 
II miejsce – klasa V d 
III miejsce – klasa V e 
IV miejsce – klasa V a 
V miejsce klasa V b 
 

Klasy VI 
I miejsce – klasa VI d 
II miejsce – klasa VI c 
III miejsce – klasa VI a 
IV miejsce – klasa VI b 
V miejsce – klasa VI e 
 

 
Gratulujemy!  

  
Zespół redakcyjny 
 

 

ANDRZEJKI 

W naszej szkole 22 listopada 2011 roku odbyła się dyskoteka 

z okazji Andrzejek. Święto to jest pełne magii, wróżb i przepowiedni. 

Uczniowie, którzy byli na tej imprezie mogli poznać swoją przyszłość 

z wróżb, którymi dowodzili członkowie samorządu szkolnego. Wszy-

scy mogli skorzystać z takich przepowiedni jak: wróżby z kart, z wo-

sku, ciasteczka z wróżbą, poznanie swojej drugiej połówki itd.  

 

                                                                                                                   Natalia Mierzwińska kl. VI e 
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WARTO OBEJRZEĆ  
 „LAST SONG – OSTATNIA PIOSENKA’’ 

       

Film opowiada o nastoletniej Ronnie, która po rozwodzie rodziców 
zamknęła się w sobie, a kiedy jej ojciec się wyprowadził, przestała grać na 
fortepianie, co było jej największą miłością. Znienawidziła ojca za to, że ich 
zostawił, więc gdy dowiedziała się, że całe wakacje ma spędzić w jego no-
wym domu, nie ucieszyła się. Jednak kiedy dowiaduje się, dlaczego ojciec 
tak bardzo chciał spędzić czas z Ronnie i jej bratem, uświadamia sobie, że 
niepotrzebnie była na niego zła i pragnie zostać z nim jak najdłużej. Na 
pierwszy rzut oka może się wydawać, że to film głównie o miłości, ale naj-
ważniejszym wątkiem są relacje ojca z córką. Pod wielkim gniewem Ronnie 
ukrywała się wielka miłość do ojca, który po wielu latach zostawił ją, jej 
matkę i brata. Poprzez złość i zamknięcie się w sobie chciała zwrócić na 
siebie uwagę, co często robią dzieci, których rodzice się rozwodzą. Ronnie 
w akcie buntu wpadła w złe towarzystwo, przestała się uczyć oraz grać na fortepianie, co było nieko-
rzystne zarówno dla rodziców dziewczyny jak i dla niej samej.  

 

Natalia Mierzwińska kl. VI e 

 



NASZE KOCHANE ZWIERZAKI 

 

 

 

 

 

Królik miniaturowy ma szerokie grono wielbicieli. To sym-
patyczne zwierzątko nie potrzebuje warunków, by dobrze się czuć w naszym domu. Wystarczy 
zapewnić mu zaciszne miejsce w przestrzennej klatce i świeże pożywienie. Króliki miniaturowe 
są malutkie i puszyste, dlatego tak bardzo lubimy przytulać je i głaskać. Ale to żywe zwierzęta, 
a do tego bardzo delikatne i należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Charakterystyczną cechą 
królika są jego długie uszy, czyli słuchy. Mogą sterczeć lub zwisać, mogą też poruszać się nieza-
leżnie od siebie w różnych kierunkach. Wąsy, nieodłączny element króliczego pyszczka, stano-
wią czuły narząd dotyku. Pamiętajcie, obchodźcie się delikatnie z królikami! 

 
Wiktoria Korszlak kl. V d
Weronika Krajewska kl. V d 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 

PRZERWA – GAZETKA SZKOLNA NR 2 (12) 

 

10 | S t r o n a  
 

SPORT W NASZEJ SZKOLE 

                                                    

Sport to bardzo ważna dziedzina naszego życia. Pływanie, siatkówka, 
biegi, koszykówka piłka nożna, unihokej, badminton, taniec oto dyscypli-
ny, które mogą uprawiać uczniowie naszej szkoły. Przyznacie ,że jest ich 

dużo. Każdy uczeń wykazujący predyspozycje i chęci w tym kierunku ma z czego wybierać. 
 
Odnosimy w sporcie duże sukcesy, co zawdzięczamy oczywiście uporowi i wytrwałości zawodni-
ków oraz nauczycieli wychowania fizycznego.  
 
Upłynęło dwa miesiące od ostatniego artykułu, a w sporcie działo się wiele:) 
 
W naszej szkole odbyły się: 

1. MISTRZOSTW POWIATU W  BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
2. MISTRZOSTW POWIATU W  UNIHOKEJU DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
3. MISTRZOSTW POWIATU W  SIATKÓWCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
4. MISTRZOSTW POWIATU W  KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
Nasi zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze, świadczą o tym wysokie wyniki jakie osiągnęli: 
 

PIŁKA NOŻNA 
 
Dziewczęta                                            Chłopcy 
III miejsce                                              III miejsce 
 
 
 

UNIHOKEJ 
 
Dziewczęta                                            Chłopcy 
II miejsce                                               III miejsce 
 

BADMINTON 
 
Dziewczęta                                            Chłopcy 
I miejsce                                                II miejsce 
 
 
 

SIATKÓWKA 
 
Dziewczęta                                            Chłopcy 
I miejsce                                                IV miejsce 
 

KOSZYKÓWKA 
 
Dziewczęta                                            Chłopcy 
I miejsce                                                I miejsce 

 
 
 

 

 
 

I miejsce w powiecie uczniowie „Jedynki” uzyskali w: piłce siatkowej, badmintonie i koszykówce. 
Dało to nam awans do MISTRZOSTW GRUPY ZACHODNIEJ. Na tym nie koniec sukcesów. Badminto-
nistki, siatkarki, koszykarki przeszły pomyślnie rozgrywki na tym poziomie i wystąpią w FINALE  WO-
JEWÓDZTWA PODLASKIEGO. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki!!! 
 

Weronika Biała kl. V d 
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REBUS 
1. Rozwiąż rebus! 

 

 cian  -           aba  -     kierka    

 

 

   ciarz  -          kno   -     wnek  -             

 

 

kran  -     ike    -      gła    -    

 

 

       skimosy ! 

 

Hasło: 

         Alicja Nowacka kl. VI e 
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KĄCIK ŚMIECHU 

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza: 
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu. 
- I my też wierzymy! – odpowiada chórem klasa 
 
- Twoje wypracowanie jest niezłe, - mówi nauczycielka do Jasia - ale jest iden-
tyczne jak wypracowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz co to znaczy?  
- Że jego też jest niezłe..?. 
 
Nauczycielka pyta Jasia: 
- Co wiesz o bocianach? 
-To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. 
 
- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki? 
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk. 
 
Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z wypracowaniem domowym i mówi: 
- Same błędy! Znów niedostateczny! 
Jasio mruczy pod nosem: 
- Biedny tato … 
 
- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła nauczycielka. 
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie. 
- No to, kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać dwadzieścia jeden komputerów? … 

 
 
Zespół redakcyjny 





W NASTĘPNYM NUMERZE 

 Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2011/2012 

 Choinka szkolna 

 Walentynki 

   … i wiele innych ciekawych artykułów. 
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