KOMÓRKA NA MISJE
W tym roku już po raz drugi zapraszamy naszych
uczniów do udziału w wyjątkowej akcji "Komórka
na misje". Od kilku lat Zakon Księży Werbistów w ten sposób pozyskuje środki finansowe na misje. Przełożony zakonu o. Dudar, powołując się na dane z firm zajmujących się
recyclingiem „elektrośmieci”, stwierdza, że „z tony starych
telefonów odzyskać można 150 gramów złota, 100 kilogramów miedzi i 3 kilogramy srebra. Jeden telefon w takiej tonie pozornie znaczy niewiele – ale właśnie jeden telefon zatruć może 60 tysięcy litrów wody.
Te liczby przekonują, że nie warto trzymać w domu starych komórek – lepiej dołączyć je
do owej tony, która może komuś pomóc."
Przeszukajcie szuflady, odwiedźcie babcie, dziadków, ciocie, wujków i włączcie się
do akcji, która potrwa do końca roku szkolnego. Będziemy systematycznie informować Was
o przebiegu akcji.
W ubiegłym roku uzbieraliśmy ok. 50 telefonów komórkowych.
Telefony można przekazywać Paniom Alicji Jurewicz i Pani Małogrzacie Piekarskiej.
Iśka

IV TURNIEJ ORLIKA
O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA
Z początkiem września ruszyła największa impreza piłkarska organizowana w naszym kraju dla dzieci i młodzieży turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Po raz czwarty
na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” rywalizują dziewczęta i chłopcy w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat.
Dnia 17.09.2013 r. na naszym ORLIKU odbyły się eliminacje
gminne w kat. dziewcząt 12-13 lat. Do rywalizacji przystąpiły 4 zespoły: Szkoła Podstawowa
nr 4 z Kętrzyna, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi z Kętrzyna, Zespół Szkół
z Wilkowa oraz gospodarz imprezy - Szkoła Podstawowa nr 1 z Kętrzyna.
Mecze odbywały się systemem każdy z każdym. Punktualnie o godz. 8.30 drużyny przybyły
na obiekt. Kilka minut później nastąpiło oficjalne przywitanie zespołów, przedstawienie sędziego, który przypomniał zasady gry i system kar. Po losowaniu kolejności meczów dziewczęta przystąpiły do rozgrzewki. Pierwszy mecz rozpoczął się o godz. 9.00. Na obiekcie
zgromadziła się liczna publiczność dopingująca zawodników. W dużym stopniu byli to
uczniowie naszej szkoły. Pojawiły się transparenty. Choć pogoda nie dopisała, to na boisku
było gorąco. Nie brakowało emocji i sportowej rywalizacji.
Po trzygodzinnych zmaganiach rywalizacja została rozstrzygnięta. Dziewczęta naszej szkoły
pod okiem trenera Macieja Duczka stanęły na wysokości zadania i dosłownie rozgromiły drużyny przybyłych. Wygrały wszystkie swoje mecze, strzelając łącznie 15 bramek i nie tracąc
przy tym żadnej. Największe spustoszenie pod bramką rywalek siały Wiktoria Błażuk i Kamila Pietuszyńska. BRAWO, dziewczęta !!!

Na drugim miejscu uplasował się Zespół Szkół z Wilkowa, który uległ tylko liderowi, trzecie
miejsce przypadło Zespołowi Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi z Kętrzyna, a czwarte
Szkole Podstawowej nr 4 z Kętrzyna.
O godz. 12.00 nastąpiło oficjalne zakończenie imprezy. Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz każda z piłkarek koszulki z logo „Moje Boisko - ORLIK 2012”. Organizator podziękował wszystkim uczestnikom za udział, po czym drużyny z uśmiechami na twarzach
rozeszły się.
Wyniki spotkań:
1. SP1 – ZS1 4 : 0
2. Wilkowo – SP4 11 : 0
3. SP4 – ZS1 0 : 5
4. SP1 – Wilkowo 2 : 0
5. Wilkowo – ZS1 1 : 0
6. SP1 – SP4 9 : 0
Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie:
Trener: Maciej Duczek
Skład zespołu: Wiktoria Błażuk, Kamila Pietuszyńska, Martyna Jarmuszewicz, Aleksandra
Cudziło, Wiktoria Tonojan, Katarzyna Kownacka, Weronika Szatrawska, Eliza Olszewska,
Emilia Segin.
Organizator: Maciej Duczek

WIZYTA W PIEKARNI
Dnia 20 września dzieci z klasy III b
odwiedziły piekarnię Mistrza Jana w Biedaszkach Małych. Poznały pracę piekarza.
Zapoznały się ze sprzętem w piekarni. Dowiedziały się, jak wypieka się chleb, bułeczki
i pączki. Na koniec wizyty spałaszowały
pyszne pączki upieczone przez panie „cukierniczki”.

Dziękujemy Panu Janowi za możliwość
zwiedzenia piekarni. Wiedza zdobyta podczas
wycieczki zostanie wykorzystana na zajęciach
pt. „O naszym chlebem” i „Od ziarenka
do bochenka”.

JAK PRZEPROWADZIĆ WYWIAD?
25.09.13r. uczestniczyliśmy w warsztatach pt. „Jak przeprowadzić
wywiad?” doskonalących redagowanie różnych form wypowiedzi...

Pani Joanna Wąsik, studentka socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiła
nam zasady, które w przyszłości ułatwią właściwie przeprowadzić wywiad.
Po krótkim wstępie otrzymaliśmy specjalne zadanie: zrobić wywiad z koleżanką lub kolegą,
wykorzystując poznane wcześniej informacje.
Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Liczymy na dalszą współpracę z Panią Joanną, a nowo poznane umiejętności postaramy się wykorzystać w praktyce.
"Nowinki Jedynki"

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
„Litwa, Polska, Rosja – sąsiedzi, partnerzy i przyjaciele” – rozstrzygnięty

Konkurs zorganizowany został w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP LitwaPolska-Rosja 2007-2013 z okazji Dnia Europy. Około 300 uczestników zaprezentowało prace
plastyczne. Nasi uczniowie również spróbowali swoich sił. Udało się!!!
Nagrodzeni zostali:
Miłosz Piechna (kl. IIIa) - III miejsce – zestaw gier w drewnianym pudełeczku
Norbert Świderski (kl. IV a) - nagroda specjalna - puzzle
Klaudia Krysiak i Nikola Serwin (kl. IV c) - nagroda specjalna - puzzle
Mateusz Pająk (kl. IV c) nagroda specjalna - puzzle

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Tradycją stało się, że uczniowie naszej szkoły przyłączają się do akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę” i wzięli w niej
udział uczniowie klas IV i V wraz z nauczycielami.
Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu bardzo chętnie i z wielkim przejęciem. Śmieci zbierane
były do worków, następnie segregowane i wyrzucane do odpowiednich pojemników na odpady. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym
otoczeniu. Dzięki takim działaniom nasza okolica, w tym droga do szkoły jest czysta.
Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne!

