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Serdecznie witamy w kolejnym numerze naszej gazetki szkolnej! Mamy nadzieję, że dzisiejsze artykuły spodobają się Wam tak, jak te poprzednie. Będziecie mieli okazję przeczytać o Dniu Niepodległości, Mikołajkach, Bożym Narodzeniu… i wiele, wiele więcej!
Miłego czytania!
Zespół redakcyjny
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SPEŁNIAMY MARZENIA
Dnia 25. listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia, z okazji którego
fundacja MAM MARZENIE organizuje zbiórkę
nowych zabawek dla dzieci z oddziałów onkologicznych. Nasza szkoła, już drugi raz, przyłączyła się do akcji, której organizatorem była
pani Aleksandra Borawska. Najróżniejsze gry,
puzzle, książki, kolorowanki, przybory szkolne,
a nawet słodycze, codziennie nowe i codziennie inne zabawki dołączały do zbiorów. Nie tylko najmłodsi zaangażowali się, ale również uczniowie klas IV-VI okazali
swoje dobre serce, darując nowe
zabawki. Niestety, ze względu na
choroby dzieci, nie mogliśmy wręczyć zabawek osobiście, zostały
przekazane przez panią Olę wolontariuszom fundacji.
Dziękujemy!
Zespół redakcyjny
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ANDRZEJKI
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano
bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały
formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych
panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w
niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga
płci.
Zgodnie ze staropolskim obyczajem 23. listopada uczniowie klas I-III pod opieką rodziców i opiekunów Małego Samorządu Uczniowskiego przygotowali masę andrzejkowych niespodzianek i zamienili
halę sportową naszej szkoły w piękną salę balową.
Można było „wylosować” imię swojego przyszłego męża lub żony, chłopaka lub dziewczyny, poznać swoją przyszłość i zawód, jaki będziemy wykonywali w przyszłości. Była piniata, czyli wielki balon
z cukierkowymi wróżbami i ciasteczkowe przepowiednie. Dodatkową atrakcją było malowanie twarzy.
Nie mogło również zabraknąć wspaniałych tańców w rytm najnowszych hitów muzycznych.
Wszyscy świetnie się bawili! Kto wie, może niektóre wróżby się spełnią?

Gabriela Sokołowska kl. IV c


WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
W dniach 14.11.2016r. – 25.11.2015r. odbyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe – etap
szkolny z następujących przedmiotów: język angielski, matematyka, język polski, przyroda, historia
i informatyka.
Do etapu rejonowego zakwalifikowały się osoby:
z przyrody: Sokołowska Anna kl. VI c, Szkiłądź Roksana kl. VI b
z historii: Marciniak Mateusz kl. VI b
z informatyki: Wojtkowski Wiktor kl. VI b
W dniach 03.01.2017r. – 17.01.2017r. odbyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe – etap
rejonowy.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się osoby:
z przyrody: Szkiłądź Roksana kl. VI b
z informatyki: Wojtkowski Wiktor kl. VI b
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA NA KOLEJNYM ETAPIE!!!

Zespół redakcyjny
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MIKOŁAJKI
Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa święta ku czci Świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6. grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od
pracy. W 1969 roku w kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne.

JEST TO ŚWIĘTO SZCZEGÓLNIE LUBIANE PRZEZ DZIECI I DOROSŁYCH, PONIEWAŻ
ŚWIĘTY MIKOŁAJ PRZYNOSI PREZENTY Z OKAZJI JEGO URODZIN.
Nasz słowniczek
ANGEL – Anioł
CANDLE – Świeczka
CHRISTMAS CAROL - Kolęda
CHRISTMAS CRIB - Szopka
CHRISTMAS EVE – Wigilia
CHRISTMAS TREE - Choinka
CHAIN - łańcuch
GLASS BALL - bombka
LIGHTS – światełka na choinkę
ELF - Elf
THE FIRST STAR – Pierwsza Gwiazdka
GIFT/PRESENT - Prezent
REINDEER - Renifer
SANTA CLAUSE / FATHER CHRISTMAS – Święty Mikołaj
SNOW – Śnieg
SNOWMAN – Bałwan
STOCKING - Skarpeta na prezenty
WAFER – Opłatek
WINTER – Zima
DISHES - DANIA
BEETROOT SOUP - barszcz
CARP – karp
DUMPLINGS FILLED WITH SAUERKRAUT AND MUSHROOMS – pierogi z kapustą kiszoną i grzybami
HERRING - śledź
RAVIOLIS - uszka
FRIED FISH – smażona ryba
SAUERKRAUT STEW WITH MEAT - bigos
CAKES - CIASTA
GINGERBREAD / HONEY CAKE - piernik
POPPY-SEED CAKE - makowiec
CHEESECAKE - sernik
FRUIT CAKE – keks
KIND OF CAKE – mazurek
DRINKS - NAPOJE
STEWED FRUIT - kompot
JUICE - sok
TEA - herbata
Zuzanna Czapska, Iga Kućmierowska kl. IV c
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KODEKS DOBRYCH MANIER
NAJGRZECZNIEJSI UCZNIOWIE KLAS I - VI
LISTOPAD
Klasa
IA
IB
IC
ID
IE
II A
II B
II C
II D
II E
II F
III A
III B
III C
IIID
III E
III F
III G
IV A
IV B
IV C
IV D
IV E
VA
VB
VC
VD
VI A
VI B
VI C
VI D

Imię i nazwisko
Zofia Śliwowska
Martyna Maliszewska
Gabriela Rydzewska
Szymon Maciuszko
Eliza Brzoska
Aleksandra Deszczyńska
Wiktor Szepietowski
Mateusz Kadłubowski
Julia Wysocka
Franciszek Krajewski
Wiktoria Urbańska
Szymon Brzósko
Piotr Choińska
Amelia Kubińska
Kacper Sienicki
Mateusz Kulesza
Grzegorz Żochowski
Miłosz Dołęgowski
Wiktor Mieczkowski
Michał Godlewski
Wiktor Kubuj
Dominik Wyszyński
Łucja Kulesza
Karolina Dworakowska
Izabela Szepietowska
Paweł Majewski
Weronika Rzepko
Weronika Gałecka
Mateusz Marciniak
Anna Sokołowska
Gabriela Kaczyńska

GRUDZIEŃ
Klasa
IA
IB
IC
ID
IE
II A
II B
II C
II D
II E
II F
III A
III B
III C
IIID
III E
III F
III G
IV A
IV B
IV C
IV D
IV E
VA
VB
VC
VD
VI A
VI B
VI C
VI D

Imię i nazwisko
Julia Dąbrowska
Bartosz Faszczewski
Wiktor Prużanin
Martyna Łuniewska
Paweł Ostrowski
Karina Guberska
Wiktoria Duchnowska
Nikola Malinowska
Nicole Wawoczny
Magdalena Bruszewska
Karol Dołęgowski
Lidia Gołaszewska
Amelia Porzezińska
Joanna Mastalerczuk
Eryk Musiałowski
Kacper Godlewski
Katarzyna Porzezińska
Maciej Herman
Weronika Piekarska
Kinga Wnorowska
Stanisław Borecki
Amelia Wyszyńska
Victor Leśniewski
Klaudia Rupińska
Paweł Równy
Jakub Perkowski
Karolina Sienicka
Daniel Rostkowski
Dawid Zalewski
Aleksandra Grzywacz
Emilia Gierałtowska

Jakub Baryczka, Bartosz Czapski kl. IV c
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NASZ PRZYJACIEL – BORDER COLLIE
Witajcie miłośnicy czworonogów! W dzisiejszym artykule przedstawię wam kolejną rasę – Border Collie. Mam nadzieję, że po przeczytaniu informacji, wasza wiedza się powiększy. 
Miłego czytania!
Rasa Border Collie jest wynikiem celowych starań wyhodowania idealnego psa pasterskiego. To
zwierzę uwielbia współpracę z człowiekiem i szybko się uczy, jednak potrzebuje bardzo doświadczonego przewodnika. Jest bardzo
inteligentny, towarzyski, czujny i nie znosi samotności, więc przed
jego kupnem należy zastanowić się, czy znajdziemy wystarczającą
ilość czasu na zabawy z nim, czy wychowywanie. Jego oryginalnym
przeznaczeniem jest zaganianie mniejszych zwierząt hodowlanych, np. owiec, ale obecnie ma status psa sportowego. To nie jest
typowy kanapowiec! Wymaga dziennych, długich spacerów, które
połączone są z treningami.
Inne nazwy: Border, B.C.
Wysokość: pies: 50-55 cm, suka: 47-52 cm.
Waga: pies: 17-22, suka: 13-20 kg.
Wielkość: średni.
Poziom aktywności: bardzo wysoki.
Wymaga ćwiczeń: bardzo dużo.
Podatność na szkolenie: średnia.
Skłonność do zabawy: duża.
Pielęgnacja: średnia.
Stosunek do innych psów: przyjazny.
Stosunek do innych zwierząt: instynkt zaganiający.
Hałaśliwość: duża.
Instynkt stróżowania: średni.
Łucja Lubowicka klasa IV c


SPORT W NASZEJ SZKOLE - UNIHOKEJ
Żeby wystąpić w wielkim finale, trzeba było nie tylko wygrać
zawody powiatowe w Czyżewie, ale i półfinał wojewódzki w Miastkowie. Nasze koleżanki znalazły się (po raz pierwszy w historii
szkoły) w gronie ośmiu najlepszych drużyn w województwie.
Pierwsza runda finału Igrzysk Województwa Podlaskiego w Unihokeju rozegrana została w dwóch grupach. Grupa „A” – 8. grudnia
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie, grupa „B”
– 9. grudnia w sali Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach. Drugą ̨ rundę ̨ – finał Igrzysk dziewcząt
i chłopców rozegrano 14. grudnia 2016 roku w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach.
Miło nam poinformować, iż dziewczęta z SP1 zajęły trzecie miejsce w województwie. To olbrzymi sukces dla młodych i niezwykle ambitnych reprezentantek naszej szkoły.
Gratulujemy!!!
Zespół redakcyjny
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CZWARTOKLASISTKI W KUCHNI
MAŚLANE KRUCHE CIASTKA Z KAJMAKIEM
Składniki







20 dag miękkiego masła
25 dag mąki pszennej
2 łyżki mąki ziemniaczanej
kilka kropel aromatu waniliowego
5 dag cukru pudru
puszka kajmaku

Etapy przygotowania
Mikserem ucieramy cukier i masło z aromatem waniliowym. Do zmiksowanych składników dodajemy mąkę pszenną oraz ziemniaczaną i zagniatamy do uzyskania jednolitej masy. Ciasto na pół godziny
wstawiamy do lodówki. Po wyjęciu ciasta rozwałkowujemy je na stolnicy na grubość 4 mm. Kieliszkiem
lub małą szklanką wycinamy kółeczka i układamy je na blaszce, na papierze do pieczenia. Ciasteczka
pieczemy 20 minut w temperaturze 180 stopni. Po wyciągnięciu odstawiamy ciastka do przestygnięcia,
a następnie przekładamy je kajmakiem. Gotowe ciastka możemy udekorować cukrem pudrem. Smacznego!
Zuzanna Czapska, Iga Kućmierowska, Gabriela Sokołowska kl. IV c



SIATKÓWKA DZIEWCZĄT W ROZKWICIE
Same chęci nie wystarczą, aby uprawiać sport. Na sukces
w rywalizacji sportowej składa się wiele czynników, tj. ciężka
praca, wytrwałość, upór w dążeniu do celu oraz środki finansowe.
Te ostatnie często odgrywają kluczową rolę w osiąganiu mistrzostwa sportowego. Siatkarska drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem w powiecie wysokomazowieckim pokonała drużyny z: Ciechanowca, Czyżewa i Szepietowa. Z pierwszego miejsca dziewczęta dostały się do półfinału grupy zachodniej województwa podlaskiego. Do finału grupy po ciężkiej walce weszły również z pierwszego miejsca.
W finale grupy zachodniej uplasowały się na trzeciej pozycji.
Zespół redakcyjny
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SZKOLNE KOŁO CARITAS POMAGA
W okresie przedświątecznym, 8. grudnia, młodzi wolontariusze działający w Szkolnym Kole Caritas
przy pomocy rodziców zorganizowali szkolny kiermasz ciast. Słodkości sprzedawane były na każdej
przerwie, a wybierać było w czym – babeczki, szarlotki, pierniczki
i inne pyszności. Fundatorami własnoręcznie upieczonych ciast byli
młodzi wolontariusze, ich opiekun, a w szczególności rodzice. Dochód z kiermaszu przeznaczony został na wsparcie akcji POMOC
MISJOM. Pomocą ogarnęliśmy chłopca z Kenii, który ma na imię
Austin. Dziecko jest całkowicie sparaliżowane. Nie rusza się, nie
siada, nie mówi. Paraliż mięśni sprawił, że zawsze pozostaje w tej
samej pozycji (ramiona wyciągnięte na znak krzyża). Najmniejszy
ruch sprawia mu ogromny ból.
Wolontariusze zebrali 372,50 zł. Pieniądze pomogą naszemu
nowemu koledze z Kenii w edukacji i rehabilitacji.
Zespół redakcyjny



RYSOWANIE KROK PO KROKU
TROLL

Zespół redakcyjny
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE
CIEKAWOSTKI NA TEMAT ŚNIEGU
Pojedyncze śnieżynki mogą zaskoczyć wielością kształtów i strukturą. Nie istnieją dwa identyczne
płatki śniegu, ale każdy z nich jest zawsze 6-ramienny. Jak to możliwe? Na
powierzchni każdego z nich znajduje się cienka warstwa wody, która w zależności od poziomu wilgotności i temperatury przybiera różnorakie
kształty. Im wyższa temperatura, tym śnieżynka bardziej „rozrasta się”.
Niższe temperatury sprawiają, że płatki śniegu są bardziej zwarte, przybierają formę graniastosłupów czy cienkich igiełek.
Śnieg wcale nie jest biały! Tak naprawdę jest przezroczysty. Widziana
przez nas biel jest jedynie wynikiem odbijania się światła w kryształkach
lodu. Zanim płatek śniegu spadnie na ziemię, pokona odległość (w zależności od wysokości na której znajduje się chmura) od 500 do 5000 m, poddając się działającym na niego
siłom ciążenia, oporu oraz wyporu powietrza.
RENIFERY ZE ŚNIEŻNEJ KRAINY
Jakie zwierzęta kojarzą się wam ze świętami Bożego Narodzenia?
Myślę, że od niektórych z was usłyszałabym odpowiedź: renifery. Macie rację – renifery ciągną
sanie Świętego Mikołaja, odgrywają zatem niezwykle ważną rolę w świątecznym czasie.
Renifery uwielbiają zimno, żyją w strefie arktycznej Europy,
Azji i Ameryki Północnej. Zamieszkują tundrę i lasy. Są roślinożerne. Żywią się trawą, bylinami i porostami, które zimą wygrzebują spod zamarzniętego śniegu. Lubią również pączki krzewów
i jagody. Gęsta i gruba sierść na całym ciele chroni zwierzęta przed
mrozem i śniegiem.
Poroże występuje u obu płci i jest zrzucane co roku. U samców
– na przełomie listopada i grudnia, u samic – późną zimą i wczesną wiosną. Kto zatem ciągnie sanie
Mikołaja: panowie renifery czy panie reniferki?
A dlaczego to renifery ciągną sanie? A dlatego, że mają świetnie rozwinięty zmysł orientacji, potrafią odnaleźć drogę nawet w czasie zamieci śnieżnej.
Iga Kućmierowska kl. IV c
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CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE

SPARTA
Według starożytnej tradycji Sparta istniała już w epoce mykeńskiej; jednym z jej władców miał być
Menelaos. Pozostałości mykeńskiego pałacu z tego okresu są przedmiotem pierwszych sezonów badań archeologicznych.
Początki Sparty ustala się na XII-XI wiek
p.n.e. Sparta wyłoniła się jako znacząca potęga militarna. W latach 730-710 p.n.e.
Spartanie zajęli sąsiednią krainę Mesenię,
a jej ziemie podzielono między Spartan,
czyli urodzonych ze Spartanki i ojca nieSpartanina.
Za twórcę Sparty, jako bytu politycznego, uważa się prawodawcę Likurga. Nie wiadomo, czy jest on postacią historyczną, bowiem już
w czasach starożytnych uchodził za postać niemal mityczną.
Na czele spartańskiego państwa stało dwóch dziedzicznych królów (archagetai) z dynastii Agiadów
i Eurypontydów, którzy spełniali funkcję dowódców armii oraz pełnili pewne obowiązki natury religijnej, lecz mimo to nie mieli wielkiej władzy. Zgromadzenie wojowników (apella), obywateli spartańskich, miało formalnie najwyższą władzę w państwie. W praktyce decyzje były podejmowane pod wpływem królów lub Rady Starszych, czyli geruzji, która liczyła 30 członków obywateli, którzy mieli ukończone 60 lat. Geruzja miała wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej. Społeczeństwo spartańskie podzielone było na trzy fyle: Hylleis, Dymanes oraz Pamphyloi, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa dzieliły się na fratrie.
Najważniejszymi urzędnikami byli eforowie, w liczbie pięciu, którzy pełnili urząd kolegialnie. Eforowie byli wybierani spośród wszystkich obywateli polis i mogli kontrolować nawet samych królów.
Spartanie samych siebie nazywali homoioi – równi, jednakowi. Rodowici Spartanie – pełnoprawni obywatele, którzy zresztą stanowili mniejszość ludności państwa, zajmowali się w znacznej części szkoleniem wojskowym i przygotowaniem do prowadzenia wojen. Od siódmego roku życia spartańskich
chłopców poddawano rygorystycznym ćwiczeniom fizycznym i wojskowym, które miały z nich uczynić
wybornych wojowników. Spartanie nie mieszkali w swych posiadłościach ziemskich, lecz wiedli wspólnotowe życie w mieście Sparta, gdzie toczyło się życie polityczne oraz wojskowe. Istotnym elementem
życia Spartiaty były wspólne posiłki.
W wyniku wielkiej reformy rolnej ziemia należąca do Sparty została podzielona na 9000 działek.
Następnie ziemię przekazywano Spartiatom wraz z przypisanymi do niej helotami, którzy zajmowali się
uprawą roli jakkolwiek byli pozbawieni praw obywatelskich i osobiście poddani Spartiatom. W zamian
razem z całą rodziną mieli być w stałym pogotowiu bojowym.
Państwem spartańskim zachwycała się oligarchia ateńska oraz filozofowie z Platonem na czele.
Zachwycała ich prostota życia, jasność prawa oraz wysokie morale społeczeństwa mające swój wyraz
w poświęceniu się całkowicie ideałowi wielkości Sparty. Do dziś jej historia jest klasycznym w swej oryginalności wycinkiem historii Hellady.
Jakub Baryczka, Bartosz Czapski kl. IV c
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KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę, a wyznaczone miejsca kolorem utworzą hasło. Zapisz je w miejsce kropek pod
krzyżówką.

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

Dawny przyrząd do pisania na atrament.
Ten co zbiera pieniądze w klasie na zbiórki.
W nim zapisujemy tematy lekcji.
Trwa 45 minut.
To historia, polski, matematyka, plastyka…
Musisz to robić wszędzie i zawsze.
Robisz to na przerwie, na podwórku, w domu...

HASŁO: …………………………………….
Lena Kalinowska kl. IV c



SUDOKU
Sudoku polega na wpisywaniu do diagramu brakujących cyfr w taki sposób, aby w każdym poziomym rzędzie i w każdej kolumnie oraz w każdym
małym kwadracie 3×3 kratki (o pogrubionych bokach) znalazły się wszystkie
cyfry od 1 do 9. Każda z cyfr w rzędzie, w kolumnie, czy w małym kwadracie
może być wpisana tylko raz.
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