SPOTKANIE Z PANEM DARIUSZEM NAWROCKIM

9 czerwca swoją obecnością zaszczycił klasy II c i III c absolwent naszej szkoły
Dariusz Nawrocki..
Pan Dariusz jest komendantem Straży Granicznej w Kętrzynie oraz prowadzi całoroczną pracę wychowawczą w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych Związku Harcerstwa Polskiego w Kętrzynie.
Na spotkaniu z uczniami podzielił się wspomnieniami i refleksjami z czasów jego nauki w naszej szkole. Zaznaczył, jakie umiejętności wykształciła w nim szkoła, a które pomagają mu w piastowaniu obecnych funkcji. Praca pana komendanta jest dobrym przykładem
celowości nauki.
Uczniowie zadawali pytania, a całe spotkanie upłynęło w sympatycznej atmosferze.
S. Szymańska, B. Borowska

WYWIAD Z PANEM PAWŁEM KOROWAJEM
Sylwester Radzik - uczeń klasy 2d przeprowadził wywiad z absolwentem naszej szkoły –
panem Pawłem Korowajem.
Sylwester: W którym roku rozpocząłeś naukę w szkole?
p. Paweł: Naukę w Szkole Podstawowej nr 1 rozpocząłem w roku 1989.
Sylwester: Ile lat trwała nauka w szkole podstawowej?
p. Paweł: Za moich czasów w szkole podstawowej uczyło się przez 8 lat.
Sylwester: Czy byłeś dobrym uczniem?
p. Paweł: Tak, z reguły uczyłem się bardzo dobrze. Były jednak przedmioty, które sprawiały
mi więcej problemów i to nad nimi musiałem pracować trochę dłużej.
Sylwester: Kto był Twoim wychowawcą w klasach 1-3?
p. Paweł: Moją wychowawczynią była Pani Danusia Hartkiewicz, wszyscy bardzo ją lubiliśmy i do dziś ją miło wspominam. Czasami spotykam ją na mieście i z przyjemnością zamieniam kilka zdań.
Sylwester: W jakich konkursach najchętniej brałeś udział?
p. Paweł: Najchętniej udzielałem się w konkursach recytatorskich. Szkoła od lat słynęła
z wysokiego poziomu takich przedsięwzięć i bardzo mi się to podobało. Po raz pierwszy
spróbowałem już chyba w 2 klasie i potem już regularnie zgłaszałem się do recytowania przeróżnych wierszy. Dodatkowym plusem było ćwiczenie pamięci.
Sylwester: Jaki sport w szkole był Twoim ulubionym?
p. Paweł: Od zawsze bardzo podobała mi się siatkówka i to w nią chciałem grać od pierwszych klas. Nie był to sport, który był często trenowany w czasie lekcji, ale kiedy tylko się
dało, zbieraliśmy się z kolegami i graliśmy na tyle, ile wtedy potrafiliśmy.
Sylwester: Jakie zajęcia w szkole były Twoimi ulubionymi?
p. Paweł: Zawsze bardzo lubiłem język polski, fizykę i geografię. Język polski i literatura
rozwijały wyobraźnię, na fizyce były niesamowite eksperymenty i doświadczenia, a na lekcjach geografii potrafiłem w myślach zwiedzić cały świat i podróżować w niesamowite miejsca…, szkoda, że wtedy tylko palcem po mapie.
Sylwester: Kto był Twoim ulubionym kolegą i dlaczego go lubiłeś?
p. Paweł: Miałem kilku dobrych kolegów, ale najbardziej kolegowałem się z czterema
z nich. Bartek, dwóch Marcinów i Jarek – to z nimi spędzałem najwięcej czasu na przerwach
i często też po lekcjach. Mieliśmy kilka ciekawych przygód, ale trafiały się też i mniej mądre
pomysły.
Sylwester: Jaką historię lub przygodę ze szkoły pamiętasz do dziś i dlaczego?
p. Paweł: Mam kilka takich momentów, które gdy tylko je wspomnę, pojawiają mi się przed
oczami, ale chyba warta opowiedzenia jest historia o moim małym lenistwie. W 4 lub w 5
klasie organizowana była akademia i różne występy uczniów. Potrzebny był tzw. konferansjer, uczeń, który poprowadzi całą uroczystość. Oczywiście zgłosiłem się na ochotnika i kilka
tygodni przed występem dostałem cały scenariusz, co, kiedy i do kogo mam powiedzieć.
Po przeczytaniu swojej roli stwierdziłem, że mam bardzo dużo czasu, a tekstu nie było wiele.
W związku z tym odłożyłem naukę tekstu na bok i zająłem się codziennymi obowiązkami
i oczywiście zabawą. W trakcie prób czytałem z kartki, więc szło mi dobrze. Niestety, czas
minął bardzo, a dzień akademii nadszedł jak dla mnie niespodziewanie – tekstu zapomniałem
się nauczyć. Dopiero moja mama pół godziny przed występem zorientowała się, że bardzo się
denerwuję i domyśliła się, że tekst zamiast siedzieć głowie, przeleżał na półce w domu. Przerażony próbowałem wbić do głowy linijka za linijką, ale stres nie był dobrym przyjacielem.
Na szczęście zapamiętałem trochę scenariusza z prób, resztę wymyśliłem na bieżąco, korzystając z pomocy mamy i nauczycielki. Z trzęsącymi się nogami przebrnąłem przez całą aka-

demię, do tej pory staram się niczego nie odkładać na półkę, bo do dziś pamiętam ten strach
i oczy całej szkoły wpatrzone na scenę, na której stałem.
Sylwester: Jak wspominasz szkołę? Czy za nią tęsknisz w dorosłym życiu? Czy chciałbyś
do niej wrócić?
p. Paweł: Mój czas spędzony w szkole podstawowej wspominam z ogromnym rozczuleniem.
To były piękne, beztroskie chwile w gronie kolegów. Wtedy na pewno trochę narzekałem,
że trzeba się dużo uczyć, że trzeba wstawać wcześnie rano, że sprawdziany…, ale dziś wspominam ten czas bardzo miło. Mieliśmy fajnych kolegów, a czas spędzaliśmy nie tylko
w szkole, ale i poza nią. Nie było komputerów, gier czy tabletów, za to głowy mieliśmy pełne
ciekawych pomysłów, a podwórko było stałym miejscem spotkań i kolekcjonowania coraz to
nowych przygód. Tęsknię za tymi czasami i chętnie przeniósłbym się na kilka dni do szkolnej
ławki i pobiegał z kolegami po boisku…
Sylwester: Dziękuję za poświęcony czas.

Bartek, dwóch Marcinów i Jarek - to z nimi spędzałem najwięcej czasu ....

CZY BRACIA OCALĄ TAJEMNĄ BIBLIOTEKĘ?

Dnia 11.06.2015 r. uczniowie klasy 5a podzieleni na trzyosobowe
drużyny wzięli udział w grze „Bractwo PAX” zorganizowanej
przez Wydawnictwo Media Rodzina...

Uczestnicy po przeczytaniu książki „PAX. Pal przekleństwa” zostali detektywami,
którzy w bibliotece szkolnej przeprowadzili śledztwo, szukając wskazówek do rozwiązania
zagadki zniknięcia tajemniczego zaklęcia zwalczającego ciemność. Finałem zabawy było
wymyślenie własnego zaklęcia zwalczającego ciemność. Kryminalny wątek, tajemniczość
i szczypta grozy sprawiły, że wszyscy dobrze się bawili. Nagrody zwycięskiej drużynie zostały ufundowane przez Wydawnictwo Media Rodzina.

PORA NA BAJKĘ ZNAD JEZIORA

11.06.15r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie uczniów klasy 2a z poetą
olsztyńskim - panem Markiem Samselskim. Pisarz przybył do naszego miasta, aby wypromować książkę pt. "Pora na bajkę znad jeziora".
Znalazły się w niej teksty i ilustracje młodych czytelników z Warmii i Mazur. Kilka miesięcy
wcześniej wspólnie z panem Markiem Samselskim uczniowie klasy 2a ułożyli bajkę o Myszce Lorce. Dziś można znaleźć tę historię w nowo wydanej książce.
Podczas spotkania uczniowie zaopatrzeni w rekwizyty zagrali przygotowaną przez fundację
ALE- bajkę. Swoje role odegrali również rodzice, którzy przybyli do biblioteki. W prezencie
każdy autor - uczeń klasy 2a, otrzymał książki z dedykacją autora. "Pora na bajkę znad jeziora" znajdzie się również w naszej szkolnej bibliotece. Zachęcamy więc wszystkich do jej
przeczytania.
To wyjątkowy prezent na 70-lecie szkoły.

OGROMNY SUKCES RECYTATORÓW

Dnia 12.06.15r. w Olsztynie odbył się XXXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski
„Spotkania z poezją”. Nasz region reprezentowali Wiktor Smosarski z klasy 2a i Maria
Lender z klasy 6a. Konkurencja była ogromna, ale udało się. Po raz pierwszy w historii szkoły dwóch naszych uczniów stanęło na podium.
Wiktor w kategorii klas I-III wyrecytował III miejsce. Również Marysia może poszczycić się
III miejscem w kategorii klas IV-VI.
Do konkursu uczniów przygotowała p. Dorota Gwarda.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dnia 13.06.15r. już po raz trzeci w naszym mieście odbył się Kętrzyński Dzień Organizacji Pozarządowych promujących aktywne formy spędzania wolnego czasu.
Podczas imprezy, stowarzyszenia działające na terenie miasta promowały swój dorobek i działania. Można było podziwiać występy dzieci i dorosłych. Naszą szkołę reprezentował zespół ,,Jedyneczki" wspierany przez stowarzyszenie ABAKUS, który zaśpiewał swoje
najnowsze przeboje. Ponadto uczniowie klasy I a - zespół ,,Przyjaciele" zaprezentował się
w przedstawieniu ,,Lato" z cyklu ,,Cztery Pory Roku, które powstało przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Kętrzyna.
Tego dnia nie zabrakło konkursów sportowych, zawodów szybkościowych i sprawnościowych- w myśl zasady ,,w zdrowym ciele zdrowy duch".
Do występów uczniów przygotowały Panie Dorota Gwarda, Irena Linkiewicz i Agnieszka
Dziemiańczyk.

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SZKÓŁ

14.06.15
r. w Kętrzyńskim Amfiteatrze odbył się Przegląd Artystyczny Szkół. W tym roku trzy zespoły Przyjaciele, Mini Jedyneczki, Jedyneczki połączyły swoje siły w programie pt. "Teraz
tutaj my"...
To barwne i mocno energetyczne, teatralno-muzyczno-taneczne przedstawienie pokazało całoroczną twórczą pracę uczniów naszej szkoły. Młodzi artyści zachęcali do letnich podróży
i do odkrywania swoich talentów.
W związku ze zbliżającym się jubileuszem szkoły - 70 rocznicą - na scenie stanęło 70 osób.
Wiktor Smosarski pożegnał publiczność tymi słowami:
W każdym człowieku drzemie talent to motto naszej szkoły,
dlatego chodzę do niej i jestem wesoły.
Nauczycielom wciąż przychodzą szalone pomysły do głowy,
więc wszyscy uczniowie czują się wyjątkowi.
Jeden tańczy, drugi śpiewa, trzeci skacze, czwarty biega.
Wszyscy robią, co potrafią, swe zdolności doskonalą.
Bo to ważne, by swój talent dobrze pielęgnować stale.
Nie zaniedbać, nie zmarnować, ciągle ćwiczyć i próbować.
A co jest twoją mocną stroną?
Malowanie, nauczanie albo może gotowanie?
Nie wiesz, z odpowiedzią problem masz?
Popatrz na mnie – jeszcze wczoraj byłem sam.
Dziś wspaniały talent mam i tego właśnie życzę wam!

Naszych uczniów do występu przygotowały Panie: Dorota Gwarda, Irena Linkiewicz
i Agnieszka Dziemiańczyk.

KONKURS WIEDZY
O POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Dnia 16 czerwca 2015 roku przeprowadzono konkurs
sprawdzający wiedzę uczniów klas III z zakresu udzielania
pomocy przedmedycznej. W teście uczestniczyły wszystkie
dzieci klas III.
Celem konkursu było zdiagnozowanie poziomu wiedzy
uczniów na temat pomocy przedmedycznej, a szczególnie
sprawdzenie znajomości telefonów alarmowych.
Komisja przyznała:
I miejsce – Karolinie Korenik (3a)
II miejsce – Kornelowi Kiełczykowskiemu (3c)
III miejsce - Bartoszowi Bućko (3b)
Wyróżnienia – Matyldzie Banul (3a), Ksaweremu Koperowi (3a)

Organizatorzy:
Alicja Zwierzykowska, Maria Sowińska

DRUGOKLASIŚCI AKTYWNIE KOŃCZĄ
ROK SZKOLNY

Środa 17.06.15r. upłynęła klasom drugim pod hasłem "Zabawy w Strusiolandii".
Uczniowie z bliska mogli podziwić afrykańskie ptaki, konie, kucyki, osły francuskie, kozy.
Zadziwiająco piękny okazał się paw, który czarował dzieci swoim kolorowym ogonem.
Prawdziwą frajdą okazały się przejażdżki wozami. Chętni odbyli krótką jazdę konną z instruktorem. Był też czas na szaleństwa na placu zabaw, kiełbaskę własnoręcznie upieczoną na
ognisku, strusiowe pamiątki i oczywiście Mc Donald's - w drodze powrotnej.
To była bardzo udana wycieczka, a słońce i uśmiech towarzyszyły dzieciom przez cały dzień.

