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W końcu nadeszła oczekiwana wiosna , jedna z najpiękniejszych pór roku. Zrobiło się cieplej, 

świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia. Ptaki wracają  z ciepłych krajów,  
a pierwsze kwiaty zaczęły rozkwitać.  

Zespół redakcyjny 

 

 
 

W numerze: 
 

Nie zapomnieliśmy o żołnier-

zach wyklętych  – str. 1 

Sprawdzian szóstoklasisty 2015 

– str. 2 

Wielkanoc na świecie – str. 2 

Sport w naszej szkole – str. 3 

Warto przeczytać – str. 4  

Krzyżówka – str. 4 

Natalia w kuchni – str. 4 

Miód – str. 4 

Rysowanie krok po kroku –

 str.5  

Pomysły na dekoracje pisanek 

– str. 6 

Najmniejszy ssak na świecie– 

str. 6 

Leniwce – str. 8 

Dzień Ziemi – str. 8 

I szkolny konkurs informatycz-

ny – str. 8 

 

      

NIE ZAPOMNIELIŚMY  

O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH 
 
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-

klętych.      W tym dniu 
obchodzimy różne uro-
czystości, upamiętnia-
jące bohaterską posta-
wę oraz walkę żołnierzy 
polskiego podziemia 
niepodległościowego z 
narzuconą Polsce po  II 
wojnie światowej wła-
dzą komunistyczną. 

W naszej szkole uczniowie klas IV – VI przypomnieli  
o naszych niezłomnych bohaterach na apelu poświęco-
nym ich pamięci. Recytowano wiersze polskich poetów 
oraz śpiewano pieśni patriotyczne.   

Uroczystość ta była dla większości z nas bardzo 
ważną lekcją historii i patriotyzmu. Czasem warto się za-
stanowić, jak wielkim skarbem jest nasza narodowa toż-
samość i jak wielką cenę zapłaciły za nią minione poko-
lenia. 

 
Amelia Dołęgowska kl. V e
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SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015 
 
O godzinie 8.15 większość uczniów przybyło na parter naszej szkoły. W stresie czekaliśmy na 

moment wejścia do sal. Uczniowie nerwowo sprawdzali, czy mają przy sobie czarny długopis, przy-
rządy do geometrii i legitymację szkolną. Około 8.50 weszliśmy do sal. Przewodniczący komisji egza-
minacyjnej w mojej sali, przekazał nam potrzebne informacje i życzył powodzenia. Punktualnie o 9.00 
dostaliśmy arkusze, a po ich zakodowaniu zaczęliśmy pisać. Wiele osób (z tego co zauważyłam) było 
zadowolonych z tego, co napisali. Uczniowie konsultowali się odnośnie swoich odpowiedzi w zada-
niach zamkniętych. Z językiem angielskim było podobnie. Po ok. 40 minutowej przerwie, wróciliśmy 
na swoje miejsca i po czynnościach organizacyjnych rozpoczęliśmy pracę z arkuszem z języka obcego.  

Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki!!!  
 

 
Hanna Zagroba kl. VI a 



 

 

WIELKANOC NA ŚWIECIE 
 
Meksyk -Meksykanie uczestniczą w procesji i święcą gałązki palm, które później zostają spalone 

i wykorzystane jako popiół do posypywania głów. Niedziela Zmartwychwstania to huczne święto 
obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu pokazy sztucznych ogni,  zabawy w wesołym miasteczku 
oraz jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych budek. 

 
     Hiszpania - Wielkanoc  to najważniejsze święto w tym kraju. Mieszkańcy świętują w kościołach 
oraz na ulicach miast i wiosek, biorąc udział w licznych procesjach. Zdecydowanie większy nacisk 
kładzie się tutaj na mękę Chrystusa niż na zmartwychwstanie. W okolicy każdego miasteczka w Ara-
gonii znajduje się umieszczony zwykle na wzgórzu krzyż, w pobliżu którego przez cały rok przecho-
wywane są różne relikwie i święte wizerunki. 

 
Włochy - Najważniejszym momentem świąt jest obiad, na który tradycyjnie podawana jest 

baranina lub jagnięcina. Jako przystawkę podaje się plasterki salami i jajka na twardo, na pierwsze 
danie serwuje barani rosół z pierożkami cappelletti, a na drugie- pieczone jagnię. Włosi nie mają zwy-

czaju święcenia pokarmów, a symbolem jest dla nich baranek. 
  

Hanna Zagroba kl. VI a  
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AEROBIK W WYKONANIU „JEDYNKI” 

 
Aerobik to dość trudna dyscyplina sportu. Wymaga 

koncentracji i poczucia rytmu. To idealny sport dla weso-
łych dziewczyn z „ Jedynki”. 

W 2015 roku Igrzyska w Aerobiku odbyły się   
7 marca  o godzinie 1100  w Wasilkowie.  Trzeci raz z rzę-
du pierwsze trzy miejsca zajęły: Wasilków, Białystok, 
Kleosin. My uplasowałyśmy się na VI miejscu, z czego 
byłyśmy bardzo zadowolone, ponieważ za to osiągnięcie 
szkoła uzyska punkty do współzawodnictwa sportowego 
o Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty. Następny pokaz 

naszych tancerek odbędzie się w Czyżewie podczas Wesołego Pląsu.  
Zapraszamy!  

 
 

Amelia Dołęgowska kl. V e 
 
 


 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

 
26 marca na malowniczo położonych, ale trud-

nych trasach do pokonania,  rozegrano Mistrzostwa 
Grupy Zachodniej (półfinał wojewódzki) 
w sztafetowych biegach przełajowych. Wszystko 
odbywało się nad Narwią, w Nowogrodzie.  

W sztafecie bierze udział 10 osób, a każdy musi 
przebiec 800m. Trasa wydaje się prosta, ale jest 
bardzo długa i wyczerpująca. W zawodach uczest-
niczyło 27 sztafet dziewcząt i 27 chłopców z daw-

nego woj. łomżyńskiego. Nasi reprezentanci zmierzyli  się z uczniami szkół z: Łomży, Grajewa, Kolna, 
Zambrowa, Nowogrodu, Wiśniewa, Wąsosza, Miastkowa, Wizny, Jedwabnego, Turośli, Grabowa, 
Zbójny, Sokół, Czyżewa, Klukowa. Dziewczęta ukończyły bieg na VI miejscu. Chłopcy natomiast wy-
biegali XI miejsce wśród szkół podstawowych. 

Start w tych zawodach dał naszym uczniom I miejsce w powiecie wysokomazowieckim i tytuł MI-

STRZÓW POWIATU. 
  

Amelia Dołęgowska kl. V e  
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WARTO PRZECZYTAĆ 

„Bóg nigdy nie mruga” 

„Bóg nigdy nie mruga”, na pewno znacznie różni się od innych 

tego typu książek. To pisany prostym, przystępnym językiem zbiór 

50 felietonów. Autorka – Regina Brett opisuje w niej przeżycia swo-

je i ludzi, których spotkała na swojej drodze. Książka jest napisana 

dla każdego: muzułmanina, chrześcijanina czy ateisty. Przemyślenia 

autorki są autentyczne, często proste i oczywiste. Wbrew pozorom 

nie jest łatwo zmienić swój sposób myślenia. Jeśli tego chcemy, być 

może ta książka nam w tym pomoże.  

Hanna Zagroba kl. VI a 

 

 

 KRZYŻÓWKA 

        

         

       

      

     

      

        

 

 Świadectwo z czerwonym .... 

 Mieszka w domu. 

 Trwa 40 dni - Wielki …. 

 Jeden z programów graficznych 

 Dzień i … 

 Mają łodygę, płatki, listki. 

 Może być cukrowy 

Natalia Sokołowska kl. VI a 
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NATALIA W KUCHNI 
Banany smażone w cieście 

Składniki: 

 250 ml mleka 

 120 g mąki 

 1 jajko 

 50 g cukru pudru 

 3-4 banany 

 olej  

Sposób przygotowania: 

Mleko, mąkę, jajko i cukier puder razem miksujemy. Na patelnię wlewamy olej, nagrzewamy do 
temperatury smażenia. Banany kroimy na ukos na 3-4 części, dokładnie zanurzamy w cieście i wrzu-
camy na rozgrzaną patelnię, do momentu aż będą miały złoty kolor. Usmażone banany rozkładamy 
na papierowe ręczniki. Podajemy  z cukrem pudrem. 

 

Smacznego! 

Natalia Sokołowska kl. VI a  



 

 

MIÓD  

  Miód jest jednym z produktów spożywczych, który się nie 

psuje. Znajdowano go nawet w grobach faraonów i nadal nadawał się do 

spożycia. Aby wytworzyć 1 kilogram miodu, pszczoły muszą przysiąść miej 

więcej 4 miliony razy na kwiatach. Jedna pszczoła w ciągu swojego całego 

życia produkuje około jednej  łyżeczki miodu.  

 

Martyna Maliba kl. VI a 
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RYSOWANIE KROK PO KROKU 

Kurczak 

1. Jajko ma kształt elipsy. 
 

2. Narysujmy na jajku zygza-
kowate pęknięcie 

3. Kurczaka zaczynamy ryso-
wać od okrągłego łebka. 

4. Dorysowujemy tułów, dziób 
i oko. 

5. Możemy narysować kawał-
ki skorupek jajka.  

 

Natalia Sokołowska kl. VI a 
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POMYSŁY NA DEKORACJĘ PISANEK 

Mimo, że Wielkanoc już za pasem pokażę kilka przydatnych sposobów na  upiększenie jaj Wielka-
nocnych. 

Do pierwszego sposobu będą nam potrzebne barwniki spożywcze, rajsto-
py oraz listki roślin. Do jaja przykładamy listek i umieszczamy go w rajstopach, 
zawiązujemy gumką recepturką i wkładamy do naczynia z barwnikiem. 

Równie prosto można wykonać wzorki przy pomocy taśmy samoprzylep-
nej. Wystarczy powycinać z taśmy samoprzylepnej paski, kwadraciki, serdusz-
ka, poprzyklejać je na jajkach i zamoczyć w barwniku. 

Jajko możemy również obkleić fragmentami gazety. Jest to proste, a tak ładna 
pisanka cieszy oko. 

Na koniec podpowiem, że można również zrobić naturalne 
barwniki: 

 brązowy– łupiny cebuli 

 różowy– tarte buraki 

 niebieski– czerwona kapusta 

 jasny oliwkowy– szpinak 

 żółty– kurkuma 
Natalia Sokołowska kl. VI a 



 

 

NAJMNIEJSZY SSAK NA ŚWIECIE 

 
Ryjówka etruska jest najmniejszym ssakiem na świecie. Cechuje 

ją długi, wąski ryjek. Długość tułowia i głowy tego owadożernego 
ssaka to zaledwie od 3 do 5 cm, a ogona ok. 2,5 cm. Ich masa ciała 
wynosi 2-3g. Samica potrafi urodzić nawet 10 młodych. Ich ciało jest  
pokryte ciemnymi włosami.  

 
Martyna Maliba  kl. VI a 




 

LENIWCE 
Są to ssaki średniej wielkości (ok. 60 cm długości i wagi od 5 do 9 

kg). Prowadzą nadrzewny tryb życia. Leniwce są też porównywane do 
koali, ponieważ oba zwierzęta prowadzą leniwy tryb życia. Nic dziwne-
go, skoro leniwce pokonują odległość do 6 metrów na minutę, a wspię-
cie  na drzewo, które ma wysokość 16 metrów zajmuje im nawet do 8 
minut. Stąd nazwa leniwce.  

 
Martyna Maliba kl. VI a 
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DZIEŃ ZIEMI 
 

Światowy Dzień Ziemi, to akcja prowadzona corocznie wiosną, której ce-
lem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy 
Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosys-
tem planety ludzi. W naszej szkole pojawiły się plakaty, na których ukazały się 
przepisy na zdrowe śniadanie. Odwiedziła nas uczennica gimnazjum i zapre-
zentowała pokaz slajdów na temat zdrowego i odpowiedniego żywienia. 

 
 

Weronika Sokołowska kl. V e 


 

 

I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY  

„MISTRZ KOMPUTERA” 
 
W marcu 2015r. odbył się I szkolny konkurs informatyczny „MISTRZ 

KOMPUTERA”. Celem konkursu było rozwijanie: zainteresowań informatycz-
nych, aktywności poznawczej i twórczej dziecka, nauczenie logicznego myśle-
nia w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera, wykorzystanie pro-
gramów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości. Kon-
kurs składał się z dwóch etapów. Do I etapu /części teoretycznej/ mogli przy-
stąpić wszyscy chętni uczniowie klas V – VI. Do II etapu /części praktycznej/ 
przeszło 5 uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych w I etapie. I etap 
/część teoretyczna/, uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się 
z 28 pytań. II etap /część praktyczna/ uczniowie wykonywali zadania prak-
tyczne na komputerze, wykorzystując programy: Paint, Microsoft Word, Microsoft Excel. Ocenie pod-
legało: poprawność rozwiązań, pomysłowość, estetyka wykonania zadań. 
Wyniki konkursu: 
I miejsce – Amelia Dołęgowska kl. V e  
II miejsce – Natalia Sokołowska kl. VI a  
III miejsce – Weronika Sokołowska kl. V e  
Wyróżnienie – Szymon Malinowski kl. VI a, Dawid Tymiński kl. VI a 

 
Sponsorem konkursu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” 
Sp. Z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem. 
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