UŚMIECH DLA MAMY
Dnia 26 maja 2015 roku uczniowie
klasy 3b wraz z wychowawczynią Grażyną
Jaszczuk zaprosili swoje mamusie i mamy
mam na spotkanie z okazji Dnia Matki.
Ta uroczystość odbyła się w czytelni dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, którą rozpoczął pan dyrektor W. Gagacki. Życzył naszym gościom wszystkiego, co najlepsze na tym
świecie może być.
Po wystąpieniu pana dyrektora zaprezentowaliśmy program muzyczny pt.
„Uśmiech dla Mamy”. Graliśmy dwa utwory na fletach oraz śpiewaliśmy piosenki
o mamach i babciach. Po części artystycznej wręczyliśmy przygotowane upominki.
W trakcie słodkiego poczęstunku pani wychowawczyni czytała nasze wypowiedzi pisemne
na temat: „Moja mama to superbohaterka”. Zadaniem mam i babć było odgadnięcie, o kim
jest mowa w danym opisie.
W drugiej części spotkania rozmawialiśmy z naszymi mamami i babciami – absolwentkami naszej szkoły na temat, jak wyglądała Jedynka za ich czasów. Do naszej rozmowy
włączyła się pani Bożenka Musielak (gospodyni czytelni), ponieważ również jest wychowanką tej szkoły. Wszystkie panie mile wspominają czasy podstawówki i jednogłośnie stwierdziły, że to były piękne chwile.
Uczniowie klasy 3b

MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK
08.05.2015r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas trzecich, który miał na celu
promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki i rozwijanie zainteresowań matematycznych.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących
zwycięzców:
I miejsce - Jakub Zalewski - klasa 3b
II miejsce - Bartłomiej Podbielski – klasa 3b
III miejsce - Wiktor Dwulat – klasa 3c
Gratulujemy!
Dnia 27.05.15r. laureaci szkolnego konkursu reprezentowali naszą szkołę w MiejskoGminnym Konkursie Matematycznym dla uczniów klasy 3. Konkurencja była dość duża. Zadania konkursowe obejmowały zagadnienia z arytmetyki, geometrii i logiki. Na dwudziestu
uczestników nasi uczniowie zajęli:
7 miejsce - Wiktor Dwulat (klasa 3c)
8 miejsce - Jakub Zalewski (klasa 3b)
B. Borowska

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE SIATKOWEJ 2015
W ramach odbywającego się naszej szkole Europejskiego
Tygodnia Sportu w dniach 25.05. oraz 28.05. zostały zorganizowane turnieje o mistrzostwo szkoły w piłce siatkowej dziewcząt
i chłopców z rocznika 2003. Do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn 3-osobowych reprezentujących wszystkie klasy piąte.
Drużyny grały systemem ,,każdy z każdym” do jednego wygranego seta. W obu turniejach ogółem zostało rozegranych 20 meczy, po których został wyłoniony zwycięzca w kategorii dziewcząt oraz zwycięzca w kategorii chłopców.
Klasyfikacja dziewcząt:
I miejsce : zespół SETKI z klasy 5d,
II miejsce: zespół FC PIĄTKI z klasy 5b,
III miejsce: zespół GWIAZDY z klasy 5b
Klasyfikacja chłopców:
I miejsce : zespół KKS z klasy 5c,
II miejsce: zespół SMOCZE TRIO z klasy 5d,
III miejsce: zespół z klasy 5b

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny

I MIĘDZYSZKOLNY EVENT LEKKOATLETYCZNY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

29 maja 2015r. w hali widowiskowo-sportowej w Kętrzynie odbył się Międzyszkolny
Event Lekkoatletyczny, w którym wzięły udział kętrzyńskie podstawówki. Każdą szkołę reprezentowały dwa zespoły złożone z przedstawicieli uczniów klas I-III oraz IV- VI.
W obu kategoriach nasi lekkoatleci zajęli drugie miejsca. Wszystkie szkoły otrzymały puchary, a każdy z uczestników pamiątkowe dyplomy i medale.
Naszą szkołę reprezentowało 29 uczniów:
- pierwszoklasiści - Grochala Inez, Janowska Gabriela i Lipka Miłosz z Id oraz Grabias Rafał
i Czarnotta Marcin z Ie
- drugoklasiści - Wależak Roksana, Rogińska Nikola i Lender Karol z IIa
oraz Marciniak Bartosz i Pomalejko Miłosz z IIb
- trzecioklasiści - Broniszewska Patrycja z IIIa, Dudzik Nikola, Bućko Bartosz
i Andzulewicz Kacper z IIIb oraz Andzulewicz Mateusz z IIIc
- czwartoklasiści - Mączyńska Katarzyna, Borkowski Adrian z IVa, Lewosiński Kacper
i Bach Wiktoria z IVb oraz Górnicki Mateusz z IVc
- piątoklasiści - Bach Zuzanna i Renc Dominika z Va, Zakrzewski Szymon z Vb
oraz Majewski Paweł z Vd
- szóstoklasiści - Kwasiborska Zofia, Donat Jakub i Dąbkowski Damian - VIa,
Ciesielska Dominika i Zbrzezna Kamila - VIc
Opiekunowie:
Beata Borkowska
Jarosław Mulareicz
Marek Gabryszak

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
Po teście i zajęciach z ratownictwa w szkole dnia 30 maja uczniowie klasy 4b zdawali
egzamin na kartę rowerową (część praktyczną). Na dróżkach miasteczka rowerowego "czwartaki" pokazały, że to, czego nauczyły się na zajęciach wychowania komunikacyjnego, potrafią
wykorzystać w praktyce. Po jazdach próbnych uczniowie przejechali "na zaliczenie" wyznaczoną trasę. Do zdania egzaminu przyczyniły sie zapewne trzymane kciuki przez rodziców.
Pierwsze prawo jazdy czwartoklasiści otrzymają 1 czerwca.
ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH WYCIECZEK ROWEROWYCH!!!.
A&A

SPRAWNOŚĆ – GIMNASTYKA

Zgodnie z ideą programu Mały Mistrz, propagującą aktywną postawę sportową, dzieci przygotowywały się do zdobycia kolejnej sprawności, sprawności gimnastyka.
Zgodnie z założeniami programu głównym celem zajęć było nabycie przez najmłodszych
uczniów prawidłowej postawy ciała, tzw. „trzymania się prosto”, w czym niezbędne były odpowiednie ćwiczenia, znajomość pozycji wyjściowych. W czasie lekcji dzieci poznawały
podstawowe przybory i przyrządy gimnastyczne. Podczas ostatecznego testu wszyscy musieli
się wykazać umiejętnościami akrobatycznymi (układ gimnastyczny wykonany na materacu),
utrzymaniem równowagi i zwinnością. Dzieci prezentowały ćwiczenia na drążku oraz na drabince. Ostatecznie wszystkie zdobyły upragnioną odznakę sportową i już zaczęły przygotowania do ćwiczeń na kolejną odznakę piłkarza.
A. Dziemiańczyk

SCENICZNA JEDYNKA – LATO

LATO W TEATRZE
1 czerwca odbyło się czwarte spotkanie teatralne z cyklu „Cztery pory roku". Klasa 1a pod
kierunkiem pani Agnieszki Dziemiańczyk wprowadziła nas w słoneczny, letni czas lata ...
Wszyscy z utęsknieniem czekamy na lato, na słoneczne, gorące dni, na letnie przygody. 1 czerwca to dzień wszystkich dzieci na całym świecie. Tego wyjątkowego dnia lato rzeczywiście do nas zawitało, przynosząc dużo słońca i radości. Uczniowie klasy 1a postanowili
uczcić swoje święto na „deskach teatru” czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, przygotowały inscenizację o lecie. W przepięknych przebraniach biedronek, motyli, pszczółek, grzybków, kwiatów stanowiły wspaniałą, żywą scenografię. Pani Lato udzielała wskazówek, jak
podczas letnich dni należy zachowywać się w lesie, nad wodą, na plaży. Występ uatrakcyjniły
dzieci wesołymi piosenkami, a motyle zaprosiły wszystkich na letni koncert.
Inspiracją do przygotowania inscenizacji była muzyka Antonio Vivaldiego „Lato”. Artysta skomponował „Cztery pory roku” i to było już czwarte spotkanie w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej poświęcone temu utworowi i jego twórcy. Pomysłodawcą projektu było
Towarzystwo Miłośników Kętrzyna.
A. Dziemiańczyk

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

Nadszedł wyczekiwany przez nas dzień! Przyszliśmy do szkoły bez teczek. A tam … czekała
na nas niespodzianka. Z okazji Dnia Dziecka otrzymaliśmy upominki. Bardzo za nie dziękujemy!!!
O godzinie 9:00 byliśmy już umówieni z Powiatową Biblioteką Publiczną na lekcję biblioteczną, którą poprowadziła pani dyrektor Sylwia Wąsowicz. Zajęcia bardzo nam się podobały
i dziękujemy pani Dyrektor za przekazanie tak ciekawych informacji na temat książek. Potem
wszyscy poszliśmy na lody. Były pyszne! Następnie udaliśmy się na plac przy amfiteatrze,
gdzie były organizowane różne imprezy z okazji naszego święta. Korzystaliśmy z wielu
atrakcji. Pogoda nam dopisała. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły.
wych. kl. 1e
****** *******
W XIV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom dzieci z klasy I ze SP1 wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Jalowską odwiedziły zaprzyjaźnioną Powiatową Bibliotekę Publiczną. Maluchy chętnie uczestniczyły w grach i quizach czytelniczych. Dowiedziały się, jak
powstaje książka, ile osób bierze udział w powstaniu książki. Poznały książkę drukowaną
i elektroniczną. Dzieci odpowiadały na pytania: dlaczego książki są ciekawe, czego można się
z nich dowiedzieć, w jaki sposób należy obchodzić się z książkami. Czytały listy mówiące
o poszanowaniu książek i tworzyły regulamin poszanowania książek. Ponadto z zaciekawieniem obejrzały wystawę prac koleżanek i kolegów z klasy 2 o bibliotece i czytaniu. Spotkanie
nie mogło się obyć bez zajęć plastycznych „Z miłości do książek”, na których wykonały zabawne zakładki do swoich ulubionych książek. Dzieci ze słodkościami i własnoręcznie zrobionymi zakładkami udały się na dalszy ciąg atrakcji przygotowanych przez panią wychowawczynię.

Sylwia Wąsowicz

PODPATRZONE W STADNINIE KONI
Klasa 5c, świętując Dzień Dziecka, wybrała się do Stadniny Koni w Kętrzynie...
W cieniu drzew wspólne spędzanie czasu rozpoczęło się
od ogniska, pieczenia kiełbasek i nabierania sił do dalszej zabawy. Kolejnym punktem wyprawy było zwiedzanie kompleksu
budynków stadniny. Dowidzieliśmy się, że została ona zbudowana w 1887 roku. Jest to jedna z najdłuższych stajni w Europie.
Obecnie znajdują się w niej konie rasy zimnokrwistej oraz konie
raz szlachetnych. Mogliśmy je oglądać, podziwiać i poznawać historię ich sukcesów.
A. Jurewicz

DZIEŃ DZIECKA KLASY 3C

W każdym z nas drzemie odrobina dziecka, dlatego tak bardzo chcemy, by ten długo oczekiwany dzień – 1 czerwca - był dniem wyjątkowym i jeszcze lepszym niż minione. W tym roku
klasa 3c dwukrotnie obchodziła swoje święto!
Pierwszego dnia była wspaniała zabawa u Wiktora. Pogoda dopisała, więc bawiliśmy
się na świeżym powietrzu. Humory nam dopisywały. Konkurencjom sportowym nie było
końca! Po wielu zmaganiach przyszedł czas na kiełbaski z grilla, ciasto i lody. Za ten niezapomniany Dzień Dziecka szczególnie dziękujemy mamie Ewelinie a także mamom: Ani
i Agnieszce.

Drugiego dnia skorzystaliśmy z zaproszenia Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.
Tam mieszkańcy przygotowali nam niespodziankę - wierszyki i piosenki wykonane specjalnie
dla nas. Po krótkim programie artystycznym otrzymaliśmy słodycze i tańczyliśmy przy piosenkach Majki Jeżowskiej. Chłopcy grali też w piłkarzyki. Czuliśmy się naprawdę wyjątkowo!
B. Borowska

WIZYTA U STRAŻAKÓW
Dnia 2 czerwca uczniowie klas 1b i 2b odwiedzili jednostkę Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Podczas pobytu zapoznali się ze sprzętem używanym przez strażaków podczas różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych.
Mogli ubrać sie w strój roboczy strażaka, spróbować lać wodę wężem. Jeździli wozem
strażackim. Uczniowie dowiedzieli się, że maskotki, które strażacy wożą na akcje ratownicze,
wręczają dzieciom uczestniczącym w wypadkach.
Renata Kliszewicz

TURNIEJ ORLIK VOLLEYMANIA 2015
2 czerwca 2015 r. na boisku wielofunkcyjnym przy Gimnazjum nr 2 im. J.P. II w Kętrzynie odbyły się eliminacje wojewódzkie Turnieju Orlik Volleymania dla dzieci szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 20 zespołów składających się z dwóch dziewcząt i dwóch
chłopców.
Naszą szkołę reprezentowały 2 miksty. Drużyna w składzie: Makulus Wiktoria, Żukowska
Aniela, Zalewski Szymon i Lipka Jakub awansowała do ścisłej czwórki, gdzie rywalizowała z
drużynami z Mrągowa i Olecka. W półfinale nasi siatkarze musieli uznać wyższość mrągowian (tegorocznych mistrzów województwa), przegrywając 1:2. W meczu o 3. miejsce pokonali swoich rówieśników z Olecka 2:0.
Drugi zespół (Jankowska Emilia, Kowalewska Julia, Frankowski Jędrzej, Bartoszko
Jakub) zajął miejsca 5-6.
Każdy uczestnik turnieju otrzymał logowaną koszulkę oraz pamiątkowy dyplom. Trzy
najlepsze drużyny udekorowano medalami.
Opiekun: Marek Gabryszak

