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Witamy wszystkich czytelników naszej gazetki po wakacjach! Wakacje 2015 skończyły się i czas
wrócić do naszych obowiązków. Mamy nadzieję, że ten rok szkolny przyniesie jeszcze lepsze wyniki
w nauce i pogodę ducha. Życzymy również, abyście rozwijali swoje zdolności i zainteresowania. Powodzenia!
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Już 13. października 2015r. w naszej szkole odbył się Dzień
Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbył się
apel zorganizowany przez uczniów naszej
szkoły. Dziękowali oni nauczycielom za ich
trud i poświęcony dla nas czas. Uroczystość miała również część oficjalną, gdzie
mogliśmy
zobaczyć
nagrodzonych nauczycieli i pracowników szkoły. My również
chcemy podziękować wszystkim
pracownikom naszej szkoły oraz
życzyć powodzenia w dalszej pracy.
Zuzanna Sakowicz kl. VI a
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CO SŁYCHAĆ U PIERWSZOKLASISTÓW?
Do naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym zawitało 9 klas pierwszych! Nigdy nie było i zapewne
nie będzie, aż tylu pierwszaków. „Jedynka” przywitała ich miło i dlatego bardzo szybko przyzwyczaili
się do nowego miejsca, w którym będą się uczyć. Aby lepiej ich poznać, postanowiłam zebrać kilka
informacji, opinii na temat szkoły. Bardzo się zdziwiłam, kiedy pierwszoklasiści powiedzieli, że wręcz
uwielbiają do niej chodzić! Tylko nieliczni nie uznali tego
za dobry sposób spędzania czasu. Dzieciakom najbardziej
spodobały się zajęcia komputerowe i w – f, oczywiście.
Nie tylko to przypadło im do gustu, ponieważ nie było
takiego ucznia, który nie lubiłby swojej pani wychowawczyni. Kilku uczniów zdało nam relacje, jakie mieli miny,
kiedy weszli pierwszy raz do swojej klasy. Powiedzieli, że
bardzo im się spodobała. Dzieciaki rozwijają w niej również swoje talenty artystyczne. Dziewczynki i niektórzy
chłopcy uwielbiają malować. Inni natomiast mogliby godzinami śpiewać. Mimo różnicy zdań na temat szkoły,
jestem pewna, że każdy znajdzie tu coś dla siebie!!!
Amelia Dołęgowska kl. VI e




BEZPIECZNI W SZKOLE I POZA NIĄ
Co roku zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Naszą
szkołę odwiedzili pracownicy Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Przypomnieli nam, jakie niebezpieczeństwa
mogą nas spotkać w drodze do szkoły oraz, jak ważną rolę odgrywa
znajomość zasad bezpieczeństwa i noszenie odblasków. Nie zapominajmy o nich. Dzięki nim jesteśmy bardziej widoczni na drodze i mogą one uratować nam życie.

Weronika Sokołowska kl. VI e




PIERWSZA DYSKOTEKA
Już 24. września 2015 r. odbyła się pierwsza dyskoteka szkolna. Każdy z Was mógł oddać głos na
„Najsympatyczniejszego chłopca”. Według Was na ten tytuł zasłużył uczeń klasy VI e Krzysztof Lutostański. Następnym plusem naszej tegorocznej zabawy było wybranie osoby, która do końca roku
szkolnego będzie mogła przychodzić na dyskoteki za darmo. Szczęśliwą posiadaczką biletu została
Dominika Grochowska, uczennica klasy IV d. Mamy nadzieję, że każdy bawił się doskonale. Osoby,
które nie zawitały na pierwszą dyskotekę, zapraszamy na następne.
Zuzanna Sakowicz kl. VI a
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WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SU
W KLASACH IV – VI
W naszej szkole w roku 2015/16 odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorządu
Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji były wybory, które - w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym - wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Dnia 24. września każdy uczeń oddał swój głos na jednego z kandydatów, których nazwiska znajdowały się na karcie wyborczej: Dąbrowska Aleksandra, Dmochowski Michał, Fedorowska
Dominika, Jakuszewski Jakub, Korzątkowska Wiktoria, Krajewska Julia, Muszyńska Natalia, Siejk
Paulina, Szepietowski Maciej, Zawistowska Aleksandra, Żochowski Damian.

Po zliczeniu głosów - w sumie było ich aż 304 - przez szkolną komisję skrutacyjną w składzie: Roksana
Szkiłądź, Katarzyna Karłowicz, Natalia Koszykowska i Zuzanna Grabowska, wyłonili się nowi główni
przedstawiciele „Jedynki”:
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Korzątkowska
Zastępca Przewodniczącej SU – Aleksandra Dąbrowska
Sekretarz SU – Aleksandra Zawistowska
Skarbnik – Damian Żochowski
DJ: Adrian Kruczkowski, Wiktor Wojtkowski, Jakub Piętka, Jakub Karwowski
Sekcja redakcyjna: Amelia Dołęgowska, Weronika Sokołowska, Oliwia Muszyńska, Dominika Grochowska, Wiktor Wojtkowski
W tym roku szkolnym - z niewielką pomocą pań opiekunek SU – organizowane będą różne akcje, święta i wiele konkursów. Na pewno nie zabraknie Wam atrakcyjnych zabaw, ponieważ nasza
nowa przewodnicząca – Wiktoria, zapewni Wam ciekawe zajęcia nawet w pochmurne dni. Życzymy
Wam miłego roku szkolnego i jak najwięcej ciekawych dni :))).
Amelia Dołęgowska kl. VI e



CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE
Żywe Kamienie
Nie dajcie się zmylić! To wcale nie są kamienie, tylko naprawdę
sprytne rośliny. Ich środowiskiem życia są pustynie. Mają tylko dwa
listki magazynujące wodę. Rosną tuż przy ziemi, a swoim wyglądem
przypominają kamyki, które je otaczają. Zwierzęta roślinożerne nie
zjadają ich tylko dlatego, że po prostu ich... nie widzą.

Zuzanna Sakowicz kl. VI a
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ZATAŃCZ Z… KLASĄ! – ZAJĘCIA TANECZNE
Unikalność programu przejawia się tym, że nie tylko
uczy, ale przede wszystkim bawi i wychowuje. To pięcioletni cykl nauczania z możliwością kontynuacji edukacji
tanecznej w klubie. Program jest skierowany do dzieci
w wieku 6 – 12 lat. To nauka przeróżnych tańców, świetna zabawa, a przy tym nauka dobrych manier. Pozwala to
młodym uczestnikom rozwijać pasję i kształtować kulturę
osobistą oraz pomagają im realizować swoje marzenia. Za
udział i pokazy dzieciaki otrzymują wspaniałe nagrody:
karty mocy, albumy, dyplomy, medale, a także statuetki.
Latem i zimą mają możliwość wyjechania na obozy. W tej
przygodzie towarzyszą im Minionki! To zabawa, której nie
można przegapić! Więcej informacji na stronie internetowej www.tanmuz.pl.

Amelia Dołęgowska kl. VI e


WERONIKA W KUCHNI
Ciasto w 5 minut
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
3 łyżki kakao
3 łyżki cukru
3 łyżki mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Wszystkie sypkie składniki wymieszać,
następnie dodać:
2 łyżki oleju
2 łyżki mleka
1 jajko
Wszystkie składniki ponownie wymieszać,
wstawić do mikrofalówki na 4-5 min. I gotowe.
SMACZNEGO!
Weronika Sokołowska kl. VI e
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SPORT W NASZEJ SZKOLE
POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY – SZEPIETOWO
Niewielu wie, że szachy to SPORT, trudny i nie tak bardzo znany
jak piłka nożna, ale warty uwagi. 11. października, 44 zawodników
zgłosiło swój udział w XII Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza
Szepietowa. Według terminologii szachowej partie rozegrano systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund,
w tempie 10 minut dla szachisty. Naszą szkołę reprezentowali: Kuba, Kacper, Dawid i dwóch Rafałów. Oczywiście
Szachiści „Jedynki”…
pełni skupienia rozegrali po kilka partii,
a później odbyło się wręczanie nagród. Kuba Śliwonik otrzymał III miejsce, a Kacper Załęski – IV. Bardzo im wszystkim gratulujemy i życzymy
Zdobywca III miejsca
dalszych sukcesów szachowych!!!

Amelia Dołęgowska kl. VI e


PROMUJEMY CZYTELNICTWO
29. września 2015 roku nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, który zainaugurował program pt. „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.
W związku z tym w szkole działają:
 w klasach I-III „Kluby Książkowych Motyli”,
 w klasach IV-VI „Czytanie to przyjemność”.
Ponadto biblioteka szkolna zachęca:
 uczniów klas II-III do udziału w konkursie na najlepszego czytelnika pod hasłem „Litery znam,
więc czytam sam”,
 klasy IV-VI do rywalizacji organizowanej przez Samorząd Uczniowski na najbardziej rozczytaną
klasę,
 do wzięcia udziału w akcji podarowania książki do biblioteki pt. „Z tej książki już wyrosłem”
oraz
 do uczestnictwa w innych konkursach promujących czytelnictwo, które będą organizowane
przez nauczycieli: języka polskiego, plastyki i bibliotekarzy.

Zespół redakcyjny
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KODEKS DOBRYCH MANIER 2015/2016
NAJGRZECZNIEJSI UCZNIOWIE KLAS I - VI
WRZESIEŃ
Ia
Dawid
Dygan

Ib
Filip
Gagov

II a
Maciej
Zalewski

II b
Katarzyna
Krasowska

III a
Wiktor Mieczkowski
IV a
Nina Plewik
Va
Michał Dmochowski
VI a
Juliusz
Knieć

Klasy pierwsze
Ie
If
Ig
Ih
Ii
Seweryn
Michał
Maja
Olga
Karol
Grodzki
Grochowski
Kruszewska
Szepietowska
Dołęgowski
Klasy drugie
II c
II d
II e
II f
II g
Natalia
Wiktoria
Zofia
Grzegorz
Maja
Tymińska
Grodzka
Kaczyńska
Żochowski
Zagroba
Klasy trzecie
III b
III c
III d
III e
Angelika Komarowska
Natalia Pawlik
Paulina Kurek
Julia Piekarska
Klasy czwarte
IV b
IV c
IV d
Weronika Maciuszko
Natalia Wojciechowska
Oliwia Karłowicz
Klasy piąte
Vb
Vc
Vd
Dawid Zalewski
Adrian Kruczkowski
Klaudia Święcka
Klasy szóste
VI b
VI c
VI d
VI e
Marcin
Kacper
Aleksandra
Katarzyna
Piekutowski
Załęski
Dąbrowska
Wyszomierska

Ic
Szymon
Kaczyński

Id
Julia
Leoniak

Amelia Dołęgowska kl. VI e





WSZYSTKO DLA PSA
Poszukując przyjaciela do towarzystwa często zaprzyjaźniamy się
ze zwierzętami, np. psem. Jednak nasze zachowanie w stosunku do
nich nie zawsze jest odpowiednie. Często się nad nimi ,,znęcamy’’. Porzucamy w lesie bez jedzenia i picia, przyczepiamy łańcuchem do budy
albo zabijamy. Niektórzy ludzie uważają, że jest to w porządku – lecz to
nie prawda. Psy również mają uczucia. Tak samo jak człowiek czują ból,
radość i wdzięczność.
Uczniowie naszej szkoły
w październiku bardzo aktywnie
zaangażowali się w pomoc bezdomnym psom ze schroniska w Łomży.
Zebrano bardzo dużo karmy i akcesoriów, za które bardzo dziękujemy.

Weronika Sokołowska kl. VI e
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WARTO PRZECZYTAĆ
Dzięki „Kronikom Archeo” odwiedzicie zakątki świata, o których nawet wam się nie śniło. Wybierzecie się do Grecji, Egiptu, a nawet Austrii. Wspólnie z Bartkiem i Anią Ostrowskimi odkryjecie głęboko skrywane tajemnice i podejmiecie próbę odnalezienia tajemniczego skarbu. Będziecie musieli
walczyć o swoje życie w samym środku dzikiej i pełnej niebezpieczeństw dżungli. Każdy z tomów serii
pozwoli wam rozwiązać nową zagadkę, a lektura będzie trzymać w napięciu aż do ostatniej strony.
Jest to seria przeznaczona dla osób, które nie boją się nowych wyzwań i są gotowe przeżyć niezwykłą
podróż, pełną niebezpiecznych przygód.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gdzie rozegrała się akcja w pierwszym tomie?
… Jane, siostra Jima i Martina.
Nazwisko aktorki.
Zagadka Diamentowej …
Pochodzili z niej młodzi Gerdnerowie.
Kim byli rodzice Ani i Bartka?
Rozwiązywały je dzieci.
Opiekunka dzieci, panna …

Weronika Sokołowska kl. VI e
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WYCIECZKOWA NAUKA
Nasza szkoła postanowiła zaoferować nam naukę poza szkołą
– mianowicie w formie wielu wycieczek. To bardzo dobra zabawa,
a jednocześnie wspaniała nauka. Można zdobyć wiele ciekawych
informacji o różnych miejscach Polski i nie tylko.
Klasy II a i II f powróciły na jeden ze szlaków wakacyjnych wędrówek, by cieszyć się pięknem odchodzącego lata. Wyjątkowo
ciepły i słoneczny dzień zachęcał do szukania przygód.
Natomiast w Doktorcach przygodę spędziła klasa V c. Na wielu
Klasy II a i II f nad
wysokościach w Parku Linowym
Pojezierzem Augustowskim
uczniowie mieli okazję poznać las
z innej strony. Ćwiczyli swoją koordynację ruchową i zwinność. Dla
niektórych to był bardzo wyczerpujący trening, ale opłacało się włożyć trochę wysiłku i doświadczyć niezapomnianych przeżyć.
W ramach edukacji muzycznej ucznioAtrakcje w Doktorcach
wie klas II c i II g udali się do Opery
i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
na bajkę muzyczną „Adonis ma gościa”. Przedstawienie bardzo im się
podobało, a po nim uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych dotyczących
muzyki, które były zaprezentowane w barwny i ciekawy sposób. Z wielkim zainteresowaniem zwiedziły także nowoczesny obiekt – zaskakujący
Szklane schody…
architekturą, niepowtarzalny w tej części Europy. Wielkie wrażenie zrobiły na nich szklane schody.
Zajęcia w terenie, wyjazdy na „zielone lekcje" są najlepszą formą
stwarzającą warunki do prowadzenia przez uczniów obserwacji i do
zetknięcia się dzieci z otaczającą rzeczywistością. Taki wypad miał
miejsce w „Echo Lasu”. Zagościli w nim uczniowie klas II e i II g. Poznali tajniki lasu, wiele rodzajów drzew i krzewów oraz wiele gatunków
zwierząt. Te informacje na pewno przydadzą się im za kilka lat na
lekcjach przyrody.

Uważnie słuchamy pana
leśniczego…

Amelia Dołęgowska kl. VI e
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ORIGAMI
Sprawdź, czy potrafisz!
IRYS

Zespół redakcyjny



LOGO „UCZNIA Z KLASĄ”
Dnia 7. października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski na projekt nowego logo
“Ucznia z klasą”. Wśród wielu interesujących i oryginalnych prac
uczniów klas IV – VI komisja konkursowa w składzie: Iwona Kaczyńska, ks. Krzysztof, Iwona Murawska i Renata Jaroszewicz ostatecznie przyznała miejsca i wyróżnienia.

I miejsce - Roksana Szkiłądź kl. V b
II miejsce - Juliusz Knieć kl. VI a
III miejsce – Luiza Lubowicka kl. VI c
Wyróżnienie - Marta Żurowska kl. VI c, Natalia Łapińska kl. V a
Gratulujemy!!!
Zespół redakcyjny
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ZAGADKI MATEMATYCZNE
Dwóch ojców i dwóch synów postanowiło zjeść jajka na śniadanie. W sumie
zjedli ich trzy, z tym że każdy zjadł całe jajko. Jak to mogło
się stać?
Do dyspozycji masz wiadro mieszczące w sobie 5 litrów wody oraz mniejsze
o pojemności 3 litrów. Jak za ich pomocą odmierzyć 1 litr wody?

Amelia Dołęgowska kl. VI e


RYSOWANIE KROK PO KROKU
WIEWIÓRKA

Zespół redakcyjny
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