
74. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

 
 

1 września 2013r. z udziałem przedstawicieli samorządu, stowarzyszeń, instytucji, szkół 

odbyły się uroczystości 74. ROCZNICY II WOJNY ŚWIATOWEJ... 
 

 

Tego dnia w bazylice św. Jerzego odbyła się msza św. upamiętniająca tych, którzy po-

legli w walce o wolność.  

Po uroczystym Apelu Pamięci i salwie honorowej delegacje złożyły wieńce  

pod pomnikiem pod pomnikiem „W Hołdzie Poległym. Pomordowanym i Zamęczonym Po-

lakom – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956". 

 



Hasło roku szkolnego 2013/2014:  
 

 
 

 

„Ucząc się i pracując, nie zapominajcie o tym, jak ważnym dla sukcesów w nauce jest ruch. 

Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia  

i samopoczucie. Wykorzystujcie możliwości, jakie daje wam szkoła, samorząd, kluby sportowe 

i turystyczne. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych lekcjach wychowania fi-

zycznego bawcie się i rywalizujcie w zawodach i grach sportowych, spacerujcie, pływajcie, 

jeździjcie na rowerze” – napisała p. Krystyna Szumilas w liście opublikowanym na stronie 

internetowej MEN. 



CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 

  
Kierując się znanym powiedzeniem: "Cudze chwalicie, swego nie znacie", założyli-

śmy w naszej szkole Koło Turystyczno - Krajoznawcze prowadzone przez nauczycieli: An-

drzeja Hapońskiego i Andrzeja Kliszewicza. Uczestnikami zajęć są uczniowie klas piątych  

i szóstych. Na wspólne wycieczki zapraszamy wszystkich chętnych. 

Koło zostało założone po to, aby wśród uczniów popularyzować turystykę jako jedną 

z form aktywnego spędzania wolnego czasu – tym bardziej, że ten rok szkolny jest ROKIEM 

SZKOŁY W RUCHU. 

Aktywność i ruch podczas naszych spacerów, wycieczek, rajdów spełnia bardzo istotną funk-

cję w życiu młodego człowieka. Uczniowie uczą się orientacji w bliższym i dalszym otocze-

niu, co wpływa korzystnie na rozwój umiejętności radzenia sobie w życiu i ma duże znacze-

nie dla samodzielnego poruszania się. Pragniemy, aby członkowie koła byli zdrowsi oraz na-

bierali poczucia tożsamości z własnym miastem i najbliższą okolicą. 

Cele główne:  

 rozwijanie wśród uczniów zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, 

 poznawanie obiektów historycznych i przyrodniczych Kętrzyna i jego okolic, tradycji, 

kultury oraz pogłębianie wiedzy o własnym regionie,  

 popularyzacja takiej formy wypoczynku jak turystyka piesza i rowerowa, 

 wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 promowanie zdrowego stylu życia 

Cele i zadania szczegółowe: 

 poznawanie obiektów przyrodniczych i kulturowych o dużych walorach poznawczych, 

 pogłębianie wiedzy o własnym regionie, dziedzictwie kulturowym regionu, tradycji, za-

bytkach kultury i historii, 

 wytwarzanie bliskich więzi ze środowiskiem regionu poprzez piesze wędrówki, 

 organizowanie konkursów o tematyce regionalnej, 

 upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej, 

 redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom najciekawsze zakątki naszego re-

gionu, 

 organizacja wycieczek oraz aktywne w nich uczestniczenie, 

 wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekolo-

gicznych. 

http://www.jedynka.webity.pl/post/rok-szkolny-20132014-1299/
http://www.jedynka.webity.pl/post/rok-szkolny-20132014-1299/


JAK ZNALEŹĆ KSIĄŻKĘ DLA SIEBIE? 

 

 
 

Klasy II uczestniczyły w lekcji bibliotecznej 
pt.  „Podział literatury dziecięcej". 

 

 

Dzieci zapoznały się z obowiązującym ułożeniem księgozbioru na półkach. W ten 

sposób samodzielnie wybrały książkę odpowiadającą ich zainteresowaniom. 

 
 



SPACERUJĄC ..., POMAGASZ 

 

 
 

 

Ecco Walkathon już na dobre zagościł w Polsce. Ta obco brzmiąca nazwa to nic innego jak 

spacer charytatywny po przepięknej części Warszawy - Agrykoli. Nasi uczniowie już po raz 

piąty - jubileuszowy - uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu, które gromadzi tysiące 

osób z różnych zakątków Polski w jednym celu - pomocy potrzebującym. W tym roku czter-

dziestotrzyosobowa grupa złożona z uczniów, rodziców kl. IV a i Ia oraz p. Dorotki i p. Mar-

ka pokonała łącznie 258 km. W ten sposób "wypracowała" kwotę 1032 zł, która została prze-

kazana na jeden z dwóch projektów charytatywnych: pomoc dla dzieci chorych na mukowi-

scydozę (Fundacja TVN "Nie jesteś sam"), zakup inkubatora i respiratora dla ratowania życia 

dzieci w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie (Fundacja Radia Zet). 

Za rok odbędzie się 10. edycja międzynarodowego spaceru charytatywnego w Polsce. 

Nie może nas tam zabraknąć! 
  

Iśka 

ECCO WALKATHON 2013 
Kolejny raz, dzięki wysiłkowi rodziców dzieci z klas IVa, Ia i wychowawczyni p. Doroty 

Gwardy, wzięliśmy udział w charytatywnym spacerze ECCO WALKATHON... 

 

    Dziewiąta edycja tej imprezy poświęcona była zbieraniu funduszy na pomoc dzieciom 

chorym na mukowiscydozę – projekt Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, oraz zakup inkubato-

ra i respiratora dla ratowania życia dzieci w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie - Funda-

cja Radia Zet. Prócz tego udział dzieci w spacerze był premiowany dotacją dla warszawskie-

go ZOO na budowę zimowego domku dla pingwinów (41 000 pln). Łącznie zebrano nie-

mal 519 000 złotych.  

To była sobota, a dzień wcześniej, jak każdego roku, połączyliśmy przyjemne z poży-

tecznym.                   

   Pierwszym punktem programu było Muzeum Narodowe, gdzie dzieci wzięły udział  

w lekcji muzealnej „Co mówią obrazy”, a dorośli podziwiali obrazy Matejki, Gierymskiego, 

Mehoffera … i wielu, wielu innych. Piszący te słowa przy niektórych dziełach mógłby utknąć 

na cały dzień, aliści nie było mu dane i musiał pomknąć do Centrum Nauki Kopernik …, 

gdzie utknąłby na cały dzień, gdyby było mu dane. Czy można nie stracić rachuby czasu, ob-

serwując, jak powstają tornada (mając możliwość dotknąć ich niemal rzeczywistego modelu). 

Niemal osłupiałem, kiedy zacisnąwszy zęby na metalowym pręcie, usłyszałem w uszach mu-



zykę. Budowa żyroskopu, działanie przekładni, pneumatyczne działo, aerodynamika i podci-

śnienie, budowa ciała, elektryczność …, możecie mi wierzyć, było co oglądać. 

Byliśmy również w Teatrze Robotycznym, gdzie prawdziwe roboty przedstawiły 

nam historię o królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali na podstawie bajki Stanisława Le-

ma. Ja - bladawiec, powiadam wam – było super. W planetarium obejrzeliśmy film 3D o hi-

storii pierwszych wypraw w kosmos. Wieczorem zaś pełni wrażeń relaksowaliśmy się w We-

solandii, warszawskim Aqua Parku. Do naszej dyspozycji były cztery baseny, zjeżdżalnia, 

jacuzzi i sauna z atrakcjami. 

Chciałbym złożyć gorące podziękowania ludziom, którzy poświęcili swój czas,  

aby zrealizować to wspaniałe przedsięwzięcie. I mam nadzieję do następnego razu. 

Tata Jasia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


