MŁODZI REDAKTORZY Z PROWADZĄCĄ WARSZTATY

W ŚREDNIOWIECZNEJ KUCHNI
Dnia 18.09.2015 r. uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w ciekawej lekcji w Muzeum im. W.
Kętrzyńskiego.
Mieli okazję przenieść się w czasie do średniowiecznej kuchni. Poznali zwyczaje kulinarne,
ówczesne naczynia i metody przygotowania potraw oraz produkty będące podstawą wyżywienia
ludzi średniowiecza. Chleb wypiekany zgodnie ze
starą recepturą smakował wyśmienicie.
Irena Linkiewicz

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015

18 września 2015r. w Kętrzynie odbyła się Akcja Sprzątania Świata - Polska 2015 pod
hasłem "Wyprawa Poprawa".
Uczniowie naszej szkoły również wzięli w niej czynny udział.

JEZIORO MÓJ, LEŚNA TRASA TURYSTYCZNA - GIERŁOŻ
Uczniowie klas 5a i 5b w dniu 19.09.2015 (sobota) uczestniczyli w wycieczce rowerowej po
najbliższej okolicy. Trasa wycieczki poniżej.

organizatorzy i opiekunowie A&A

KAŻDY CHCIAŁBY ZOSTAĆ POLICJANTEM
Dzieci z naszej szkoły poznały pracę Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, przypomniały zasady bezpieczeństwa ...
21.09.15r.
Otwierają się drzwi do sali nr 4. Dzieci z klasy 2e patrzą zdumione. Do sali
wchodzą tata i mama Zuzi! Tata Zuzi - pan Piotr Kuczyński jest policjantem,
pracuje w Wydziale Ruchu Drogowego, a mama - pani Ania pracowała w Wydziale Kryminalistyki. Razem przypomnieliśmy sobie 5 zasad przechodzenia przez jezdnię, kiedy możemy
chodzić lewą, a kiedy prawą stroną drogi, w których miejscach możemy przechodzić na drugą
stronę jezdni, omówiliśmy także kolory sygnalizacji świetlnej i co one oznaczają: czerwony stój, pomarańczowy - uwaga, zielony - idź. Tata Zuzi przepytał nas z ważnych nr. telefonicznych - 112 - nr alarmowy, 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie.
Mama Zuzi zwróciła nam uwagę, jak powinniśmy postępować w różnych sytuacjach: gdy
sami zostajemy w domu, spotykamy nieznajomego, w przypadku, gdy ktoś obcy chce poczęstować nas słodyczami lub namawia do kupna narkotyków, jak należy zachować się, gdy starsi koledzy wymuszają coś od nas itp. Tata Zuzi zaprezentował sprzęt używany przez policjanta: pałkę gumową, tonfę, kajdanki, lizak do zatrzymywania pojazdów i pistolet. Wykazaliśmy
się dużą wiedzą i na koniec zajęć w nagrodę otrzymaliśmy od rodziców Zuzi znaczki odblaskowe i zakładki do książek, na których znajdują się najważniejsze numery alarmowe.
Dziękujemy za bardzo interesujące zajęcia.
Uczniowie kl. 2e
23.09.15r.
W dniu 23.09.2015r. została zorganizowana wycieczka do Komendy Powiatowej Policji
w Kętrzynie, w której udział wzięły klasy 1e i 2a. Głównym celem wycieczki było zapoznanie dzieci z pracą policjantów, zwiedzenie budynku komendy oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
Rzecznik Kętrzyńskiej Policji, p. Monika Danielak, zajmująca się pracą z dziećmi, opowiedziała, na czym polega jej praca oraz oprowadziła po najważniejszych pomieszczeniach
w komendzie. Wielką atrakcją dla dzieci było zapoznanie się z technikami kryminalistycznymi. Dzięki uprzejmości p. Moniki mogły ściągnąć swoje odciski palców za pomocą specjalistycznych urządzeń. Uczniowie bardzo dokładnie analizowali swoje linie papilarne oraz zadawały wiele pytań związanych z tym tematem.
Kolejnym punktem wycieczki było przejście do pomieszczenia, które jest pierwszym kontaktem telefonicznym z policjantem. Dyżurny policjant opowiedział o swojej pracy, zapoznał
z procedurą przeprowadzania rozmów telefonicznych oraz przypomniał dzieciom o numerze
alarmowym na policję, a także w jakich okolicznościach należy go używać. Następnym pomieszczeniem była cela przejściowa, w której przebywają osoby zatrzymane. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały, w jakim celu oraz w jakich okolicznościach jest to pomieszczenie
używane.
Największą atrakcją okazało się zamknięcie dzieci w celi i próba jej opuszczenia. Punktem
kulminacyjnym okazało się zwiedzanie radiowozu policyjnego. Dzieci mogły wejść do samochodu, a nawet zostać w nim zamknięte. Na parkingu obejrzały różne wozy policyjne, np.: do
transportu aresztantów oraz patrolowe.
Na zakończenie wycieczki p. Monika jeszcze raz przypomniała wszystkim zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasady przechodzenia przez jezdnię. Ponadto dzieci zostały zapoznane z procedurą zachowania się w momencie ataku agresywnego psa. Wspólnie została też przećwiczona pozycja ochronna, tzw. „żółw”. Wycieczka okazała się bardzo atrakcyjna oraz wywołała wiele emocji wśród uczniów. Była także doskonałą lekcją przypominającą znane już zasady związane z bezpiecznym zachowaniem się na drodze oraz przejściu dla
pieszych.
A. Dziemiańczyk, E.Konieczna

2e

2a

MALI DETEKTYWI W AKCJI

Dnia 22 września uczniowie klas 2d i 2e wybrali się do Centrum Aktywnego Wypoczynku GWAREK w Pięknej Górze.

Dzieci wcieliły się w rolę detektywów. Dowiedziały się m.in., w jaki sposób odkryć to, co
niewidoczne dla oka - odciski palców. Uczyły się szyfrowania i odczytywania zaszyfrowanych wiadomości. Uczestniczyły w zabawie uczącej rozumienia słownych opisów wyglądu
i odnajdywania odpowiadających im osób. Rozwiązywały zagadkę detektywistyczną, dzielnie
pokonując kolejne przeszkody. Wróciły wzbogaceni o nowe doświadczenia i umiejętności.

BAŚNIE LUDÓW ZIEMI
Dnia 25.09.2015 r. w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego na Placu Zamkowym w
Kętrzynie miałyśmy ogromną przyjemność uczestniczyć - i nie boimy się tego słowa użyć –
w magicznym spotkaniu z cudowną wędrowną bajarką – Magdą Polkowską.
Jak pisze sama Magda: „Opowiadanie historii to sztuka wszystkich ludów ziemi. To prosta
piękna forma. To mozaika głosu, gestu, ciszy, śpiewu, dźwięku tradycyjnych instrumentów
oraz odgłosów natury… Opowiadanie to wspólna podróż w inne światy, aż do dna wielkiego
jeziora pełnego tajemnic. Na chwilę przenosimy się w drugą równoległą rzeczywistość,
by zaczerpnąć innego powietrza i każdy wraca zmieniony…”.
Magda Polkowska pochodzi z Gdańska, kształciła się na wydziale antropologii i ekologii
w New Jersey i Kalifornii. Opowiadaniem historii zajmuje się od „dawna niedawna”. Inspirację czerpie od starej kobiety, która mieszka w ciszy jej samej na dnie świętego jeziora, oraz
ludów, wśród których przebywała (w rezerwatach plemion Lakotów w Południowej Dakocie,
w Meksyku, w Kazachstanie oraz na stepach południowej Syberii).
W ramach projektu Baśnie Ludów Ziemi założyła również Sacred Theater Collective, teatr,
który inscenizował baśnie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Teatr stworzony z podróżnych artystów jak organiczny tajemniczy ogród przeistaczał się w coraz to nową mozaikę
głosu, tańca, ciszy, śpiewu, dźwięku tradycyjnych instrumentów oraz natury.
Spotkanie z Magdą Polkowską było cudowną odskocznią od rzeczywistości, której nie da się
opisać żadnymi słowami, tego po prostu trzeba osobiście doświadczyć…
Dla tych, którzy chcieliby przeżyć chociaż namiastkę tego co my, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej bajarki basnieludowziemi.wix.com, gdzie można posłuchać cudownych baśni w wykonaniu autorki.
Po spotkaniu czekała na nas jeszcze jedna atrakcja, nie mniej cudowna, a mianowicie pokaz
ogni zorganizowany przez dzieci uczęszczające do świetlicy w Pożarkach.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za niezapomniane przeżycia.
Ewelina Konieczna
Justyna Krajewska

Klasy 2d i 2e w Gwarku

BAŚNIE LUDÓW ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

25 września uczniowie klas trzecich w szczególny sposób uczcili V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay).
Celem zabaw przygotowanych przez nauczycielki klas trzecich - Panie: Dorota Gwarda, Grażyna Jaszczuk, Dorota Szakiel i Sylwia Szymańska, było przypomnienie uczniom w przyjemny, niecodzienny sposób tabliczki mnożenia i zachęcenie do rozwijania swoich zdolności matematycznych.
Zajęcia były również doskonałą okazją do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa akcja na stałe wpisze się do kalendarza naszej szkoły.

WARSZTATY TEATRALNE
W piątek 25.09.15 r. klasa 3a uczestniczyła w warsztatach teatralnych. To było już drugie spotkanie zorganizowane przez absolwentkę naszej szkoły - Panią Martę Pajewską - obecnie studentkę
teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, która "Jedynkę" ukończyła w 2007 roku.
Tym razem tematem spotkania była improwizacja. Prowadząca
zaproponowała kilka zabaw rozwijających kreatywność i szybkość reakcji. Dzieci grały w
skojarzenia, tworzyły żywe obrazy i lustrzane odbicia. Pani Marta udzieliła też kilku wskazówek efektywnego korzystania z głosu, właściwej postawy i odpowiedniego poruszania się
na scenie. Wyjaśniła dzieciom, że są to umiejętności bardzo przydatne również w życiu codziennym.
Dziękujemy Pani Marcie za wspaniałe zajęcia i czekamy na następne. To miłe, że absolwenci
wracają do szkoły, by podzielić się swoją wiedzą z młodszymi.

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II
W dniu 28 września 2015 roku przeżywaliśmy radosny czas nawiedzenia relikwii św. Jana Pawła II. Uroczystym miejscem ich
uczczenia była świątynia przy parafii św. Katarzyny w Kętrzynie...
Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. D. Gwardy, I. Linkiewicz, A.
Jurewicz, B. Balak, M. Piekarskiej i ks. Mariusza aktywnie uczestniczyli w tym niezwykle ważnym wydarzeniu.

Pełni radości dwukrotnie nawiedzaliśmy świątynię wypełnioną niezliczoną ilością ludzi. Wyjątkowego wymiaru nabrało czuwanie modlitewne, prowadzone przez naszych uczniów. Poprzez poszczególne Tajemnice Różańca, pieśni papieskie oraz modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą zaśpiewały zespoły Mini Jedyneczki i Jedyneczki, oddaliśmy hołd
wspaniałemu patronowi dzieci i młodzieży.
Szybko jednak minął ten piękny czas wspólnej modlitwy, refleksji i zadumy w szczególnej
bliskości ze świętym Janem Pawłem II, obecnym wśród nas w znaku relikwii kropli krwi.
Peregrynacja tych świętych relikwii była dla nas wielkim przeżyciem duchowym. To niezwykłe wydarzenie na długo pozostanie w naszych sercach.
Małgorzata Piekarska

NA DZIEŃ CHŁOPAKA DAJĘ CI BUZIAKA!
Z okazji Dnia Chłopaka klasa 3c udała się do Kętrzyńskiego Stada Ogierów. Podczas wspólnej zabawy dziewczynki złożyły życzenia oraz podarowały chłopcom prezenty z okazji ich święta ...

Własnoręcznie stworzyły portrety swoich kolegów. Następnie chłopcy wykonywali różne
zadania, aby zdobyć tytuły: NAJSILNIEJSZEGO, NAJWESELSZEGO, NAJMILSZEGO,
NAJSZYBSZEGO CHŁOPCA oraz NAJLEPSZEGO SPORTOWCA, NAJLEPSZEGO
TANCERZA I MISTERA KLASY.
Nie zabrakło także pieczenia kiełbasek i chleba.
Sylwia Szymańska

Występ dzieci podczas uroczystej peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

Dzień Chłopaka w 3c.

