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WIEŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W POGORZAŁKACH

W Nowym Roku wszystkim Czytelnikom życzymy wielu niezapomnianych chwil, mnóstwa uśmiechu, wytrwałości w postanowieniach, spełnienia marzeń, radości oraz samych sukcesów!
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Dzień Zdrowego Śniadania
Dyrektor, innych nauczycieli i swoich
rodziców. Wszystko było pyszne i wyjątkowo
smakowało w miłym towarzystwie. Było to
bardzo ciekawe doświadczenie dla dzieci i
radosny dzień.

8 listopada w Szkole Podstawowej w
Pogorzałkach odbył się Dzień Zdrowego
Śniadania. W tej ogólnopolskiej akcji wzięła
udział klasa I. W organizacji pomogli
oczywiście rodzice. Najpierw była krótka
pogadanka dotycząca zasad zdrowego żywienia
i podkreślenie ważności śniadania. Dzieci
miały
przygotowane
różne
produkty
żywnościowe: wędliny, chleb, masło, ser żółty,
gotowane jajka, warzywa oraz owoce i napoje.
Po umyciu rąk i założeniu fartuszków dzieci
przystąpiły do pracy. Z wielką ochotą starały
się zrobić smakowite kanapki. Rodzice służyli
pomocą w krojeniu chleba, warzyw oraz w
obieraniu owoców. Dzieci nauczyły się także
ładnie nakrywać do stołu. Był biały obrus,
kwiatki, serwetki, jednorazowe talerzyki i
kubeczki. Gdy wszystko było już gotowe dzieci
zaprosiły na swoje śniadanie również Panią

Wychowawczyni klasy I - Danuta Karpacz

Trochę kultury… – próba otwarta w OiFP
życia i twórczości znanych kompozytorów
(m.in. Jana Sebastiana Bacha i Antonio
Vivaldiego) oraz instrumentów barokowych.
Zespół zagrał m.in. „Cztery pory roku”
Vivaldiego. Po próbie uczniowie odwiedzili
remontowany Akcent ZOO.

16 listopada klasy IV-VI pojechały na
próbę otwartą do Opery i Filharmonii
Podlaskiej, podczas której wystąpił Zespół
Muzyki Dawnej CONSORT 415. Podczas
próby nie zabrakło ciekawostek dotyczących
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MISIE LUBIĄ DZIECI…

Dominika Wojtecka

dzięki której dzieci mogły poznać historię
najbardziej znanych misiów na świecie, takich
jak: Kubuś Puchatek, Paddington, Coralgol czy
Yogi.
Na koniec przeprowadzony został mini
konkurs o misiach, który poprowadziła
uczennica kl. V – Weronika Przybyłek.
Rozstrzygnięto
także
konkurs
plastyczny na najładniejszy portret misia. W
związku z tym, że do konkursu zgłoszono wiele
bardzo ładnie wykonanych prac, jury
postanowiło każde z miejsc przyznawać
podwójnie. Wyniki były następujące:
I miejsce - Krystian Zdanowicz (kl.I) i
Eryk Prochowicz (kl.I),
II miejsce - Ola Kondraciuk (kl.II) i
Piotr Dąbkowski (kl. 0),
III miejsce - Dorota Śliwowska (kl.IV),
Karina Kumar (kl.I).

Dzień Pluszowego Misia obchodzony
jest w wielu krajach na całym świecie. W
naszej szkole obchodziliśmy ten dzień 26
listopada. Punktualnie o godzinie 11.00 na
szkolnym korytarzu mogliśmy obejrzeć występ
najmłodszych
uczniów
naszej
szkoły,
przygotowany specjalnie na tę okazję. Dzieci
śpiewały piosenki o misiach i recytowały o
nich wiersze. Był to pierwszy występ
maluchów
przed
publicznością i
z
przyjemnością
możemy
powiedzieć, że
poszło
im
doskonale. Do
recytacji
włączyły się
też dzieci z
klasy II.
Po
występie uczniów zerówki, koło teatralne
pokazało przygotowaną wcześniej prezentację,

Zwycięzcom gratulujemy!

Wystawa matematyczn4

Łukasz Wojtecki

zagadkami
logicznymi.
Mogliśmy
też
sprawdzić, jaką mamy szansę na wygraną w
loterii
liczbowej.
Moim
zdaniem
warto
było
tam pojechać.
Bardzo mi się
podobało
i
wróciłbym
tam jeszcze
raz.

W dniu 27.11.2012 o godz. 8.30
uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej w
Pogorzałkach pojechali do Białegostoku na
wystawę interaktywną „Szansa czy ryzyko?”
zorganizowaną przez Centrum Kształcenia
Politechniki Białostockiej.
Można tam było zobaczyć m.in. kulę,
która przepowiadała, czy spełni się nasze
marzenie. Były tam również duże figury
geometryczne, stół interaktywny, z którego
mogliśmy dowiedzieć się o różnych
zagrożeniach występujących we współczesnym
świecie
(
np.
powodziach,
tsunami,
katastrofach lotniczych i kolejowych), stoiska z
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Andrzejki

Anna Kotyńska

30 listopada w naszej szkole odbyły się
Andrzejki. Po czwartej lekcji uczniowie z klas
IV-VI przebrali się w różne stroje.
Największym powodzeniem cieszył się strój
Cyganki.
Wszyscy
chcieli
wyglądać
oryginalnie. Przebierali się także uczniowie
klas młodszych. Na samym początku zabawy
wybrano i nagrodzono najciekawsze stroje.
Wszystkie osoby, które wzięły udział w
konkursie dostały drobne upominki.
Po ogłoszeniu wyników nadszedł czas
na wróżby. Przy specjalnie do tego celu
rozstawionych stolikach wróżono z kart, z daty
urodzin, przepowiadano imiona przyszłych
mężów. Był także stolik, przy którym można
było dowiedzieć się, kim zostanie się w

przyszłości.
W tym roku
po
raz
pierwszy
wróżono też
z magicznej,
przepowiada
jącej
przyszłość
kuli.
Nie
zabrakło też najważniejszej tego dnia wróżby –
lania wosku. Następnie rozpoczęła się zabawa
w krzesełka i tańce.
Po dyskotece wszyscy rozeszliśmy się
do domów. To był udany dzień!

Kalendarium
1 stycznia - Nowy Rok, Święto Najświętszej Marii Panny Rodzicielki,
Światowy Dzień Pokoju
6 stycznia - Trzech Króli,
Początek Karnawału
7-8 stycznia - Prawosław-

ne Boże Narodzenie
8 stycznia - Dzień Sprzątania Biurka
21 stycznia - Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka
27 stycznia - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

MIKOŁAJKI
zabawki. Istnieje wiele legend związanych z
tym zwyczajem. Jedna z nich mówi, że tego
dnia o świcie, kiedy
wszystkie dzieci
jeszcze śpią, Święty
Mikołaj zagląda przez
okno do domu. Gdy
zobaczy wyczyszczone buty, zostawia upominek dla
domowników.
Jeżeli zaś nie
zobaczy żadnych
butów lub będą
one
brudne,
zamiast pre-

6 grudnia, według zwyczaju, Święty
Mikołaj przynosi dzieciom prezenty. Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze lub małe
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zentu zostawi tylko… zgniłego ziemniaka!
W naszej szkole, podobnie jak i w innych szkołach w całej Polsce, Mikołajki są
obchodzone co roku. Z tej okazji wszyscy, którzy tego dnia ubrali się na czerwono, dostali

upominki. W klasach aż zaroiło się od „mikołajowych” przebrań. Niektórzy uczniowie postanowili dodatkowo obdarować się nawzajem
drobnymi prezencikami. Tego dnia było bardzo
wesoło!

JASE? KA
Tuż przed świętami mogliśmy obejrzeć
„Jasełka” przygotowane przez klasę II. Piękne
stroje i talent małych aktorów to tylko niektóre
atuty przedstawienia. Podczas występu mogliśmy też wysłuchać i wspólnie z innymi zaśpie-

wać znane kolędy. Po jasełkach Pani Dyrektor
złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Nasza twórczość – kącik literacki
O Panu Kowalskim i Jego Wrednym Lokatorze (cz. II)
Pan Kowalski miał pięć kotów.
Wszystkie te pupilki były dość pulchne. Kowalski się tym nie przejmował i karmił je dalej.
Pierwszy kot nazywał się Pimpuś Sadełko, drugi Gilbert, trzeci – Rumcajs. Te były najgrubsze. Czwarty miał na imię Pikuś (a jak już dorośnie – Pan Pikuś). Piąty, a raczej piąta, była
kocica Mania.
Kowalski chciał, by jego koty były

mądre, więc zabrał je do uczelni kotomaniaków. W związku z tym, że koty pan Jana były
najmądrzejsze ze wszystkich, pokazano je w
telewizji. W telewizji niestety było fatalnie, bo
pracował tam Wredny Lokator – czyli Zenek.
Nie znosił kotów i Pana Kowalskiego, więc
postanowił dać im nauczkę.
Jego plany pokrzyżował dziennikarz:
- Jeżeli popatrzysz na te koty złym wzrokiem,
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to cię zwolnię! – powiedział.
Wredny Lokator poprzysiągł sobie, że
zrobi kotom coś złego po powrocie do domu.
Gdy wrócił, zastawił na pana Kowalskiego pułapkę: gdy Jan wejdzie do pokoju,
wyleją się na niego pomyje z wiadra.
- Myślę, że to wystarczy – stwierdził.
Po dłuższym zastanowieniu doszedł
do wniosku, że to za mało. Polał więc schody
ciekłym azotem. Gdy przyszedł pan Kowalski,
poślizgnął się i uderzył głową w drzwi. Miał

bardzo wielkiego guza. Koty ze strachu wskoczyły na swojego pana, a gdy ten wreszcie
otworzył drzwi, wszystkie pomyje wylały się z
wiadra na jego głowę. Kowalski był tak zły, że
postanowił się zemścić…
- Niech cię diabli, Zenek! – krzyknął tak głośno, że usłyszeli go wszyscy sąsiedzi.

Michalina Storonowicz, Anna Kotyńska (kl.VI)

Czekamy na Wasze pomysły, dotyczące dalszych losów pana Kowalskiego. Umieścimy je w następnym numerze.

Nie tylko proza…
Modlitwa niewidomego, który odzyskał wzrok
Michalina Storonowicz (kl.VI)
Dziękuję Ci Boże za to, że widzę.
Za to, że mogę patrzeć na szczęście innych.
Za to, że widzę jasne gwiazdy, kolorowe ptaki, czy krzew
winny.
Za to, że mogę ujrzeć to, co stworzyłeś.
Za to, że spełniłeś moje marzenie Podziwiać świat od wysokich gwiazd po nisko schowane
korzenie.
Dzięki Ci, że nie siedzę w domu cicho, skrycie.
Dzięki Ci, że dałeś mi drugie życie.
Za to, że wszystko stało się odmienne.
Za to wszystko na wieki chwalić Cię będę.

Wierszyk ortograficzny
Piotr Kozłowski (kl. V)
Wokół wieży smok grasuje.
Cicho sobie pomrukuje,
Psoci, psuje dewastuje!
Chyba nikt go nie pilnuje?
Smok niczego nie żałuje- ciągle nowe psoty knuje.
Chyba zbroje poćwiartuje
i cichutko je przeżuje…
6

Magiczne zagadki 
Dziś w numerze prezentujemy kilka „magicznych” zagadek. Pamiętaj – nie patrz na koniec,
bo sfałszujesz wyniki. Niektóre z zagadek wymagają obliczeń, lecz nie martw się: są bardzo proste i na

pewno sobie poradzisz. Rozwiązania z pewnością
Cię zaskoczą!
Powodzenia!

2. Do wyniku dodaj
3 i pomnóż
przez 5.
3. Do wyniku dodaj liczbę swoich sióstr i pomnóż
wszystko przez 10.
4. Teraz dodaj do tego liczbę swoich żyjących
dziadków i odejmij od tego 150.
5. Jeżeli otrzymałeś liczbę 2-cyfrową, to napisz przed nią zero, jeśli otrzymałeś liczbę
1-cyfrową, to napisz przed nią dwa zera.

Magiczna zagadka nr 1
Zabawa ta nie powinna ci zająć dłużej niż 3
minuty i jej wyniki z pewnością będą dla ciebie
zaskoczeniem.
Zasady:
Czytaj "polecenia" i realizuj je po kolei bez
podglądania kolejnych pytań.
Nie oszukuj, tylko wpisuj to, co pierwsze
przychodzi Ci na myśl. Sam zobaczysz, że
warto było...
Przygotowanie:

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

Weź ołówek (długopis) i kartkę.
Kiedy będziesz wyszukiwał imiona, szukaj
wśród ludzi, których znasz - kieruj się instynktem.
Przechodź zawsze do pierwszej następnej
linijki - nigdy dalej, inaczej stracisz przyjemność zabawy.
Zaczynamy!
Napisz na kartce liczby od 1 do 11 - po lewej stronie, od góry do dołu.
Obok cyfr 1 i 2 napisz dowolne liczby.
Obok cyfr 3 i 7 napisz imiona dwóch ludzi,
o płci odmiennej niż twoja.
Nie patrz na koniec, bo sfałszujesz wyniki.
Napisz dowolne imiona (przyjaciół lub rodziny) w pozycjach 4-tej, 5-tej i 6-tej.
Obok numerów 8, 9, 10 i 11 wpisz po
kolei cztery tytuły
piosenek.

A teraz sprawdźmy…
Jeśli prawidłowo dokonałeś obliczeń, pierwsza
cyfra Twojego wyniku to liczba twoich braci,
druga to liczba sióstr, a trzecia odpowiada liczbie żyjących dziadków.
Zgadza się?

Magiczna zagadka nr 3
Wszystko robimy w myślach, bo nie będzie
efektu zaskoczenia.
No i nie pomyl się w liczeniu!
1. Wybierz sobie cyfrę od 1 do 9.
2. Pomnóż ja przez 9.
3. Jeżeli wyjdzie Ci liczba dwucyfrowa dodaj do
siebie te cyfry.
4. Odejmij od otrzymanej liczby 5. Każdej
otrzymanej przez Ciebie cyfrze przyporządkowana jest litera:

Wyjaśnienie zabawy znaj
duje się na ostatniej
stronie gazetki.

1 to A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, itd.

Magiczna zagadka nr 2

Masz już swoja literkę?
Teraz bez większego namysłu wybierz państwo na
tą literę. Na trzecia literę państwa wybierz kolor.
Na druga literę koloru wybierz kwiat.
A teraz pamiętaj, że… (rozwiązanie zagadki znajduje się na ostatniej stronie gazetki

Przygotuj sobie kartkę i długopis i postępuj według
poniższych wskazówek. Na końcu na pewno się
zdziwisz!
1. Pomnóż liczbę swoich braci przez 2.
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DO YOU SPEAK ENGLISH?

M.Storonowicz
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7.

13.

LISTA PRZEBOJÓW

Krzysztof Dąbrowski

Oto piosenki, które zdobyły najwięcej głosów. Na najbliższej dyskotece to one będą puszczane najczęściej.

1. Psy - Gangnam Style (5 GŁOSÓW, po raz drugi na miejscu 1)
Cliver – Moje ciało oszalało (5 GŁOSÓW, nowość na liście)
2.
Weekend – Ona tańczy dla mnie (3 GŁOSY, bez zmian)
David Geutta - She wolf (2 głosy, nowość na liście)
3. Pitbull – Back In time ( 1 głos, nowość na liście)
Pectus – Barcelona (1 głos, nowość na liście)
Głosujcie na swoje ulubione piosenki!

KONKURSOWO… 
Z przyjemnością informujemy o wynikach przeprowadzonych w grudniu konkursów:
Konkurs ortograficzny „Sherlock Holmes na tropie”
I miejsce i tytuł Sherlocka Holmesa
Michalina Storonowicz (kl. VI)
II miejsce – Agata Śliwowska (kl. VI)
III miejsce – Łukasz Wojtecki (kl. VI)
Dyktando biegane
Zwyciężyła drużyna w składzie:
Kamil Kamieński, Kacper Krysztopik, Adam Maliszewski, Michalina Storonowicz, Agata Śliwowska,
Weronika Przybyłek, Łukasz Wojtecki, Kamil Żemierowski.
Mistrz rachunków (1 etap)
W kategorii klas III-IV - Mistrz Dodawania - Klaudia Ściepko
W kategorii klas V-VI - Mistrz Dodawania - Łukasz Wojtecki
Konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę świąteczną:
I miejsce – Dominika Wojtecka, Michalina Storonowicz (kl. VI)
II miejsce – Agata Śliwowska (kl.VI)
III miejsce – Weronika Przybyłek
Miło nam także poinformować, że konkurs na najładniej przyozdobioną świątecznie klasę wygrała
zerówka z wychowawczynią - panią Ewą Czarnecką.

Zwycięzcom gratulujemy!
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Coś z niczego- bransoletka
Potrzebne materiały:
2 lekarskie szpatułki,
2 szklanki,
papierowe serwetki z kolorowymi obrazkami,
lakier do drewna
Sposób wykonania:
Szpatułki należy najpierw gotować przez około 15
minut w wodzie, aby stały się miękkie i bardziej
elastyczne. Potem trzeba umieścić je poziomo w
szklankach, tak, by się wygięły w półkole. Po kilku
dniach, kiedy patyczki wyschną i nabiorą odpowiedniego kształtu, należy je wyjąć i okleić wycię-

Weronika Przybyłek

tymi wzorami z serwetek. Na samym końcu
trzeba
koniecznie
polakierować bransoletkę i gotowe!

Odpowiedzi do psychozabawy
A oto wynik Magicznej zagadki nr 1: Możesz opowiedzieć tylu ludziom o tej grze, jaką liczbę wpisałeś w pozycji 2. Osoba, której imię wpisałeś w pozycji 3, to ta, którą kochasz. Osoba z pozycji 7-mej jest ci miła i sympatyczna, lecz nie możesz być z nią razem. Osobę z pozycji 4-tej lubisz (doceniasz) najbardziej. Osoba z pozycji 5-tej, to ta, która zna cię najlepiej. Ten/Ta spod numeru 6 przynosi szczęście. Piosenka z numeru 8 kojarzy
ci się z osobą spod numeru 3. Piosenka z numeru 9 przeznaczona jest dla osoby spod numeru 7. Piosenka z
numeru 10 najlepiej opisuje twoja osobę. Piosenka z numeru 11 najbliższa jest opisowi twoich uczuć. Magiczna zagadka nr 3 : A teraz pamiętaj że… w Danii nie ma niebieskich irysów!
Skład redakcji: Michalina Storonowicz, Krzysztof Dąbrowski, Weronika Przybyłek, Dominika Wojtecka,
Łukasz Wojtecki, Agata Śliwowska, Piotr Kozłowski, Anna Kotyńska. Opieka nad gazetką: P. Pruszyńska, K. Sokólska.
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