KSIĄŻKOBUS W NASZYM MIEŚCIE
4 października uczniowie klasy 2b i 3b
poszli na powitanie w Kętrzynie Książkobusu.
Autobus jeździ po Polsce i przywozi
dzieciom książki. Jest to inicjatywa
wydawnictwa Media Rodzina i księgarni Verso.
Oczekiwanie na przyjazd autobusu
wypełniły zabawy i zagadki przeprowadzone przez p. Bożenkę z MBP. Dzieci
wysłuchały czytanego przez panią wiersza „Lokomotywa”. Następnie dwie grupy rysowały ilustracje do utworu. Lokomotywy były kolorowe i piękne.
Wreszcie nastąpił moment wejścia do Książkobusu. Każdy został obdarowany książką, zakładką i balonem. Dzieci z ciekawością zaglądały do książek. Na pamiątkę zostawiły
obrys swojej dłoni na autobusie. Było to niezwykłe spotkanie z książką. Zadowolone wróciły
do szkoły.

2013 - ROKIEM JULIANA TUWIMA

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Wiersze Juliana Tuwima
UCZNIOWIE, KTÓRZY REPREZENTUJĄ NASZĄ SZKOŁĘ W TURNIEJU SZKÓŁ
Norbert Świderski kl. IV a, Jan Balik kl. IV a, Karolina Obolewicz kl. VI b
WYRÓŻNIENIA: Patrycja Matuszewska kl. IV a, Nikola Jakubiec kl. IV c
WYNIKI KONKURSU WIEDZY - Wiersze Juliana Tuwima
NASZĄ SZKOŁĘ W TURNIEJU SZKÓŁ REPREZENTUJE
laureatka (I miejsce) - WERONIKA ŻOŁĘDZIOWSKA kl. VI a
II miejsce - Julia Krzywicka kl. V b
WYRÓZNIENIA: Nina Tomasik kl. VI b, Julia Starukiewicz kl. IV a

DZIEŃ PAMIĘCI KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO I JANA PAWŁA II

5 października 2013r. o godz. 12.00 na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo
odbyły się uroczystości poświęcone wielkim Polakom:
PRYMASOWI TYSIĄCLECIA i OJCU ŚWIĘTEMU…
W dniu 5 października na lotnisku Kętrzyn Wilamowo odbyły się uroczystości patriotyczno-obywatelsko-religijne poświęcone Wielkim Polakom – Prymasowi Tysiąclecia
i Ojcu Świętemu, związane z obchodzonym ,,Dniem Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II”. Udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele Kościoła, różnych
instytucji i szkół wraz z Pocztami Sztandarowymi, kompanie honorowe, młodzież i obywatele
Kętrzyna.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas szóstych wraz z Pocztem Sztandarowym
i opiekunami: p. A. Jurewicz, M. Piekarską, A. Trypucką i M. Skwarczyńską. Uroczysty Apel
przed obeliskiem rozpoczął prezes AKJ Stanisław Tołwiński, a następnie głos zabrał ks.
prałat Zygmunt Klimczuk. Po czym nastąpiły Apel Poległych, salwa honorowa i złożenie
przez przedstawicieli Kościoła i instytucji kwiatów przed obeliskiem.
Po uroczystości wszyscy udali się do hangaru lotniczego, gdzie odbyło się okolicznościowe wystąpienie historyka profesora Jana Żaryna, który przedstawił sytuację historyczną,
działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego i okoliczności jego aresztowania. W Liturgii
Słowa Bożego homilię wygłosił Arcybiskup Edmund Piszcz. Uroczystości uświetniły chór
z parafii św. Katarzyny i orkiestra wojskowa.
Była to ciekawa lekcja edukacji społecznej krzewiąca pamięć o ważnych i wybitnych
Polakach. Na koniec wszyscy mogli spróbować gorącego bigosu z wojskowej kuchni.
M. Skwarczyńska

DZIEŃ JABŁKA
Dnia 9.10.13r. w naszej szkole przeprowadzono akcję profilaktycznozdrowotną pod hasłem „Jemy jabłka”.
Dzieci ubrały się w kolorach jabłek: czerwony, zielony, pomarańczowy,
żółty. Drzwi klas zostały przyozdobione plakatami i hasłami.
Bardzo poważnie potraktowały akcję klasy I-III, które były w 100%
przebrane i przyniosły owoce. Cieszy nas, że od 8 lat do akcji włączają się
starsze klasy. Wyróżniła się klasa Vc, z której w akcji wzięło udział 19 uczniów. Dziewczęta
z tej klasy przygotowały kosz z jabłkami przyozdobiony jesiennymi liśćmi i orzechami.
Na wyróżnienie zasługują też klasy Va, IVc, IVd, z których do akcji włączyło się 60%
uczniów. W świetlicy szkolnej dzieci uczyły się piosenki „Jabłuszko pełne snów” oraz bawiły
się przy tej muzyce. Do współpracy włączyli się pracownice kuchni, które serwowały dzieciom na deser jabłka.
Akcja przygotowana została przez Marię Sowińską i Alicję Zwierzykowską.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca oraz 29-30 lipca 2013 r., za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano 155 zasłużonym osobom z województwa warmińsko-mazurskiego, wśród których znalazły się nauczycielki z naszej szkoły:
PANI DOROTA WILCZAK i PANI GRAŻYNA JASZCZUK.
______________________________________________
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
Redakcja
Dotychczas to zaszczytne odznaczenie otrzymali:
p. Dorota Gwarda, p. Jarosław Mularewicz - 2009r.
p. Irena Linkiewicz - 2008r.
p. Alina Rudak, p. Andrzej Kliszewicz - 2007r.
p. Elżbieta Kędzierawska, p. Elżbieta Wąsik, p. Janusz Woronowicz - 2006r.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione
27 kwietnia 1972r.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która została utworzona
z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r.
Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela, choć tak naprawdę 14 października
jest okazją do podziękowania również wszystkim pracownikom niepedagogicznym za ich
ciężką i żmudną pracę.
WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
SKŁADA REDAKCJA

AUDYCJE W SZKOLE MUZYCZNEJ YAMAHA
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły pod opieką
nauczycieli muzyki i wychowawców uczestniczyli
w spotkaniach pt. ,,Zabawa z muzyką”.
Tym razem były to klasy I oraz IV–VI.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się gitara
elektryczna i klasyczna oraz keyboard. Uczniowie
wysłuchali kilku utworów muzyki klasycznej oraz
próbowali swoich sił i umiejętności na prezentowanych instrumentach. Celem udziału w audycjach
było promowanie talentów oraz zainteresowań muzycznych. Muzyka ma bowiem ogromny wpływ
na nasze życie. Doskonale wpływa na kształtowanie
postaw, kształtuje sferę uczuć, rozwija wrażliwość.
Dbając zatem o zainteresowania muzyczne dziecka,
wspieramy jego wszechstronny rozwój.
A. Jurewicz

ROBOTYKA JEST CIEKAWA
W okresie od 25 września do 23
października uczniowie klas I-III
uczestniczą w zajęciach z robotyki.

Dzieci z klasy 3b jako
pierwsze miały okazję budować
robota. Na podstawie modelu zamieszczonego na ekranie laptopa
wybierały z zestawu odpowiednie
klocki Lego. Patrząc na instrukcję,
budowały robota. Wyposażyły go
w silnik i sensory ruchu. Miały
wielką frajdę podczas pracy w grupie.
Na zakończenie zajęć podjęły próbę działania. Udało się, roboty ruszyły.

CZTERY PORY ROKU

„Cztery pory roku” to konkurs fotograficzny zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Kętrzyna. Jego pierwsza wiosenna edycja dobiegła końca. Jury wybrało najlepsze
prace. I miejsce przyznano uczennicy naszej szkoły - Marii Lender z klasy 5a.
GRATULUJEMY!

JESIEŃ W LESIE

Dnia 15 października klasa 3b pojechała do Nadleśnictwa Srokowo podziwiać jesienną szatę lasu. Niby nic wielkiego, zwykły polski las mieszany. Trochę dębów, grabów, brzóz,
sosen i świerków - ale o tej porze roku, mimo porannej mgły las wygląda przepięknie.
Uczniowie odbyli spacer do szkółki leśnej, gdzie dowiedzieli się, w jaki sposób przechowuje się nasiona dębu - żołędzie. Pan leśniczy pokazał sadzonki świerków i „wyhodowane”
dwa rodzaje grzybów: kanię i muchomora.
Po powrocie na plac zabaw znajdujący się przy parkingu dzieci w grupach mierzyły
obwód pni wybranych drzew, określały, jaką mają koronę. Na zakończenie po pracy i zabawach wszyscy piekli kiełbaski, które szybko zostały zjedzone.
Renata Kliszewicz

