SIATKARSKI OŚRODEK SZKOLNY KĘTRZYN

Dnia 9 marca 2015 r. w Ratuszu miało miejsce podpisanie Aktu Inauguracyjnego Akademii S.O.S., której głównym organizatorem w Kętrzynie jest Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II. Patronat nad projektem objął Burmistrz Miasta Kętrzyn - Krzysztof Hećman.
Ambasadorem kętrzyńskiej Akademii S.O.S. została Malwina Smarzek.
Koordynator Wojewódzki S.O.S. - p. Mieczysław Korzeniewski
Koordynator projektu w Kętrzynie - p. Agnieszka Preweda
Koordynator działań w naszej szkole - p. Marek Powolny

AKADEMIA SIATKÓWKI W NASZEJ SZKOLE
Jednym z istotnych czynników zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży jest regularna
aktywność fizyczna. Daje ona możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, pozwala
odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, a także rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe.
Program wychowania fizycznego jest realizowany w
szkole przede wszystkim na lekcjach wychowania
fizycznego, w których obowiązkowo uczestniczą
wszyscy uczniowie. Na nich rozwijają i podnoszą na
wyższy poziom swoje umiejętności ruchowe oraz
kształtują swój stosunek do aktywności fizycznej.
Niebagatelną rolę w rozwoju ogólnej sprawności
fizycznej pełnią także organizowane w naszej szkole
pozalekcyjne zajęcia sportowe. Organizowane są one
dla wszystkich dzieci wyrażających chęć uczestniczenia w tej formie zajęć ruchowych.
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła
do programu, w ramach którego powstała akademia
siatkówki współpracująca z Siatkarskim Ośrodkiem
Szkolnym przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w
Kętrzynie.
Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt.
Opiekunami grup są panowie: Marek Gabryszak, Jarosław Mularewicz i Marek Powolny.

POWITANIE JESIENI

Jeśli witać jesień, to koniecznie w lesie. Na powitanie jesieni uczniowie klasy 2a wybrali
się 2 października 2015r. do Nadleśnictwa Srokowo...

Brali udział w bardzo ciekawej lekcji dydaktycznej, przechadzając się alejkami szkółki leśnej.
Dowiedzieli się na temat roli lasu w życiu człowieka, przypomnieli sobie, jakie zwierzęta i
rośliny występują na terenie tutejszych lasów. Po takiej lekcji przyszedł czas na upragniony
spacer po lesie. Ogromne wrażenie na dzieciach wywarły ogrooooomny las, niesamowite bogactwo roślinności, zapach świeżego powietrza, świergot ptaków. Dzieci wzbogaciły swoją
wiedzę o nowe doświadczenia, dostrzegły różnicę temperatur w lesie i na odkrytej przestrzeni, porównywały siłę wiatru w lesie i na polu, sprawdzały wilgotność podłoża leśnego, poznały warstwy lasu. Dla niektórych było to wielkie odkrycie.
Po wyczerpującym spacerze przyszedł czas na pieczenie kiełbasek, które wyjątkowo wszystkim smakowały. Nie zabrakło też czasu na zabawę.
Agnieszka Dziemiańczyk

JESIENNY SPACER KLASY 3C
Lato poszło, przeminęło ....
Wrzesień z wiatrem liście niesie ...
Czas się wybrać na wycieczkę!
Przewodnikiem będą liście.
Małgorzata Strzałkowska
Pewnego dnia razem z rodzicami pojechaliśmy do lasu na grzyby. Zabraliśmy ze sobą koszyki, kalosze i płaszcze przeciwdeszczowe. Mama przygotowała pyszne kanapki i ciepłą herbatę
w termosie. Na miejscu umówiliśmy się, że tata pójdzie w lewą stronę, a ja z mamą w prawą i
za godzinę spotkamy się przy samochodzie. Auto zostawiliśmy w środku lasu. Kiedy nasze
koszyki były już pełne, postanowiłyśmy wrócić do samochodu. Niestety, nie mogłyśmy go
znaleźć. Zaczęłyśmy wołać tatę, ale po tacie ani śladu. Okropnie się wystraszyłyśmy, że nie
trafimy do domu. Nagle usłyszałyśmy wołanie, okazało się, że tata też nas szuka. Bardzo się
ucieszyłyśmy. Koszyk taty też był już pełen. Mogliśmy razem wrócićdo samochodu. Po krótkim posiłku pojechaliśmy do domu.
Po powrocie mama ugotowała pyszną zupę z grzybów. Obiecaliśmy sobie, że następnym razem nie będziemy się rozdzielać w lesie.
Karolina Zając
***
Pewnego dnia dziewczynka o imieniu Róża postanowiła wyjść na dwór. Poszła do parku koło
domu pozbierać liście i kasztany. Zebrała już 10 liści klonu i 5 kasztanów, gdy nagle zobaczyła wiewiórkę szukającą żołędzi. Róża pobiegła za nią, ale, niestety, zgubiła ją. Już miała wracać do domu, ale coś ją zatrzymało. Usłyszała kaczki, które leciały w stronę jeziora. Postanowiła narysować je, gdy wróci do domu, i zrobić kasztanowe ludziki. W oddali zobaczyła
wiewiórkę, która wchodziła na drzewo. Pobiegła za nią, ale ta ukryła się w dziupli.
Róża wróciła do domu i opowiedziała o tym, co się wydarzyło. Jesienne wyjście udało się.
Maja Tomkowicz

***

Pewnego jesiennego dnia wybrałem się z kolegą na spacer. Była ładna pogoda, więc poszliśmy do parku zbierać kasztany. Tam było dużo kolorowych liści, ale my pobiegliśmy od razu
pod kasztanowiec. Nagle usłyszałem skamlanie. Zacząłem się rozglądać i zauważyłem, że
rusza się ogromna sterta liści. Podbiegłem do niej. Rozgarnąłem liście i zauważyłem szczeniaka. Wziąłem go na ręce i zaniosłem do domu. Nakarmiłem i przykryłem kocykiem. Po
kilku dniach piesek był już radosny i bawił się piłką. Rodzice pozwolili, by u nas zamieszkał.
Zaprzyjaźniłem się z nim.
Moje jesienne wyjście było bardzo udane.
Tomek Borowski

GÓRA HERBOWA
Uczniowie klas 5a i 5b w dniu 3.10.2015 (sobota) wzięli udział w wycieczce rowerowej, której celem była Góra Herbowa.

LIGA PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW Z ROCZNIKA
2005-2006
Dnia 7 października 2015 r. na orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie odbyła się kolejna runda ligi piłki
nożnej chłopców z rocznika 2005-2006. W rozgrywkach wzięły udział 3 drużyny: Mrągovia Mrągowo, Orlęta Reszel oraz
gospodarz turnieju - Granica Kętrzyn.
Spotkania rozgrywały się systemem „każdy z każdym”. Mecze trwały 2x15 min. ze zmianą
stron.
Wyniki poszczególnych spotkań:
1. Granica Kętrzyn – Orlęta Reszel 5 : 0
2. Mrągovia Mrągowo – Orlęta Reszel 2 : 2
3. Granica Kętrzyn – Mrągovia Mrągowo 8 : 0
Tabela końcowa:
1 miejsce - Granica Kętrzyn 6 pkt. 13 : 0
2 miejsce - Orlęta Reszel 1 pkt. 2 : 7
3 miejsce - Mrągovia Mrągowo 1 pkt. 2 : 10

GROMADKA MISIA USZATKA
W październiku 2015 roku w naszej szkole została utworzona gromada zuchowa „Gromadka
Misia Uszatka”. Jest to pierwsza gromada zuchowa w powiecie kętrzyńskim, podległa Komendzie Hufca ZHP w Kętrzynie. Gromadę tworzą dzieci uczęszczające do klasy 1f.

Zbiórki odbywają się w każdą środę w godz. 13.30 - 14.30 w naszej szkole, w sali nr 17.
Podczas zbiórek zuchy uczestniczą w zabawach tematycznych, gawędach, majsterkach, poznają piosenki i pląsy, gry i ćwiczenia oraz obrzędowość i zwyczaje harcerskie.
Drużynową gromady jest Justyna Krajewska – wychowawczyni klasy 1f.

WIZJA NASZEJ GROMADY

To MY - Kętrzyńska Gromada Zuchowa GROMADKA MISIA USZATKA!

Tak jak każde państwo ma swój hymn, godło i flagę, tak każda gromada posiada swoją obrzędowość, która stanowi o jej odrębności i integruje jej członków...

„Gromadka Misia Uszatka” również posiada swoją obrzędowość, którą tworzą:
Totem gromady – Miś Uszatek (postać Misia Uszatka z łapkami misia, na których widnieją
imiona dzieci); logo gromady – Miś Uszatek z gromadką dzieci; barwy gromady – brązowa
koszulka, biało-żółta chusta; przywitanie – Piosenka Wszyscy są, witam was + okrzyk gromady: Już przygody nadszedł czas, Miś Uszatek wita was!; skarbiec gromady – duża skrzynia, w której przechowywane są materiały i prace zuchów.

Rok harcerski 2015/2016
I. WIZJA MOJEJ DRUŻYNY
1. Chcę, aby moja gromada w przyszłości zajmowała się rozwijaniem zdolności manualnych, intelektualnych oraz wyrażaniem emocji, a także rozwojem zainteresowań zuchów poprzez zdobywanie sprawności i gwiazdek.
2. Zależy mi na tym, żeby moje zuchy były wesołe, zdyscyplinowane, żeby chętnie uczestniczyły w zbiórkach i innych wydarzeniach harcerskich. Chciałabym, aby zdobywały nowe sprawności indywidualne i gwiazdki zuchowe, a także żeby przestrzegały Prawa Zucha. Chcę, żeby
moje zuchy potrafiły działać w grupach i nauczyły się empatii do innych.
3. Zależy mi, żeby moja gromada cechowała się najwyższą możliwą dla gromady frekwencją
podczas zbiórek, działała zgodnie z Prawem Zucha.
4. Chcę, abyśmy byli zorganizowani w następujący sposób:
- zbiórki odbywają się zawsze w jednym terminie
- zuchy mają wpływ na życie gromady (większość głosów)
- przy większej liczbie zuchów zorganizowana praca w szóstkach
5. Chcę, aby kadra naszej gromady była wyszkolona do pracy z dziećmi, zgrana, ale także, żeby
biorąc na siebie odpowiedzialność, potrafiła się z tego wywiązywać. Zależy mi na tym, żeby
w kadrze były osobie chętne do pracy, mające wiele świeżych pomysłów.
II. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY
1. Pełna nazwa i bohater gromady: Kętrzyńska Gromada Zuchowa „Gromadka Misia Uszatka”.
2. Historia działalności gromady:
3. Gromada działa od października 2015 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie. Założona przez Justynę Krajewską, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej.
4. Środowisko działania: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie.
5. Termin i miejsce zbiórek: środy 13.30-14.30 SP1 sala nr 17
6. Tradycje drużyny (obrzędowość)
 Barwy gromady: brązowa koszulka, biało-żółta chusta
 Totem gromady: Miś Uszatek (postać Misia Uszatka z łapkami misia, na których będą imiona
dzieci)
 Logo gromady: Miś Uszatek z gromadką dzieci
 Lista obecności: Tablica z imionami dzieci, na którą zuchy na zakończenie każdej zbiórki
przyklejają oklapnięte uszko Misia Uszatka. Lista obecności pełni jednocześnie funkcję tablicy dobrego zachowania.
 Przywitanie: Piosenka „Wszyscy są, witam was” + okrzyk gromady: JUŻ PRZYGODY
NADSZEDŁ CZAS, MIŚ USZATEK WITA WAS!
 Skarbiec gromady: duża skrzynia, w której przechowywane są materiały i prace zuchów
 Fragmenty książki „Miś Uszatek” – czytane w Kręgu Rady
6. Liczba członków zwyczajnych
klasa 1F – 16 osób
7. Liczba kadry
Justyna Krajewska - drużynowa
III. CELE I ZAMIERZENIA PRACY

·
·
·
·
·
·
·
·

Integracja i poznanie się
Zapoznanie z pląsami i piosenkami
Krzewienie idei braterstwa wśród zuchów
Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem
Zachęcanie do wykorzystywania swoich talentów i zdolności
Rozwijanie samodzielności i zaradności
Zachęcanie do wyrażania siebie poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych
Zdobywanie sprawności

DNI PAMIĘCI STEFANA KARDYNAŁA
WYSZYŃSKIEGO I JANA PAWŁA II

W sobotę 10.10.2015 na lotnisku Wilamowo już po raz piętnasty odbyły się uroczystości
poświęcone Wielkim Polakom: Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu i Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Po apelu poległych i złożeniu kwiatów przy obeliskach-pomnikach odbyła się msza
św. polowa, której przewodniczył J.E.Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz w towarzystwie Ks.
Arcybiskupa Koadiutora Józefa Górzyńskiego oraz miejscowych kapłanów. W obchodach
Dni Pamięci uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, instytucji,
szkół, kompania honorowa i orkiestra wojskowa.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas 6b, c, d z katechetką panią Alicją Jurewicz oraz poczet sztandarowy z opiekunem panią Joanną Wirgowską-Lender.
Po części oficjalnej odbył się koncert orkiestry wojskowej, a następnie wszyscy zebrani skorzystali z oferty kulinarnej kuchni wojskowej.
Alicja Jurewicz
Joanna Wirgowska-Lender

MEDALE KEN PRZYZNANE
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w 2015 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano 177 nauczycielom z województwa warmińskomazurskiego.
Wśród nich to zaszczytne wyróżnienie otrzymało troje naszych
nauczycieli:
Pani Agnieszka Dziemiańczyk
Pani Agnieszka Trypucka
Pan Marek Gabryszak

SZÓSTOKLASIŚCI NA TROPIE

POZNAJ KRYMINALNĄ PRZESZŁOŚĆ KĘTRZYNA
Uczniowie z 6a wcielili się w rolę Sherlocka Holmesa i ruszyli tropem zagadek. Idąc za
wskazówkami, odkryli kryminalną przeszłość Kętrzyna.

SPOTKANIE Z PANIĄ IRENĄ DZIADOŃ
W dniu 11.10.2015 r. w klasie 2e odbyło się spotkanie z
przedstawicielem Nadleśnictwa w Srokowie - Panią Ireną
Dziadoń. Tematem spotkania był "Las i jego mieszkańcy".
Pani Irena Dziadoń przeprowadziła pogadankę na temat
warstw lasu i zwierząt, które w nim mieszkają. Przedstawiła też kilka ciekawostek z życia
leśnych mieszkańców. Mogliśmy obejrzeć plansze ze zwierzętami i przyjrzeć się dokładnie
warstwowej budowie lasu. Na koniec zajęć wykazaliśmy się wiedzą, którą przekazała nam
pani Irena Dziadoń, wypełniając przygotowane karty pracy. Otrzymaliśmy też zakładki do
książek i przewodniki po "Leśnej trasie turystycznej – Gierłoż” Nadleśnictwia w Srokowie, za
które bardzo dziękujemy. Zdobyte wiadomości przydadzą się nam na wycieczce klasowej,
którą planujemy w okresie wiosennym. Dziękujemy bardzo tacie Łucji, panu Markowi Kłok,
za zorganizowanie spotkania.
wych. M.Jalowska

DOMINIK OPALIŃSKI NA 70-LECIE SZKOŁY NR 1
W związku 70. rocznicą powstania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego cykliczne organizuje się spotkania obecnych uczniów z absolwentami. Od początku
roku uczniowie mieli możliwość wysłuchania wspomnień m.in. Marty Pajewskiej, Joanny
Wąsik, Jolanty Pitus, Dariusza Nawrockiego i Jarosława Olejnika. Tym razem gościł w naszej
szkole Dominik Opaliński.
Szkołę Podstawową nr 1 ukończył w 2002 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie o specjalności śpiew operowy. Z uczniami „jedynki”
spotkał się 16 października, by opowiedzieć im o swojej pracy, która jest również jego pasją.
Dominik uczestniczył już w wielu projektach muzycznych. Grał min. jedną z głównych ról w
operze Wolfganga Amadeusa Mozarta „Wesele Figara”.
Z „młodszymi kolegami” podzielił się wiedzą na temat pracy w operze i przygotowań
do spektakli.
– Przedstawienie trwa ok. 2-3 godziny, a jego przygotowanie nawet trzy miesiące. Najpierw
aktorzy poznają tekst i uczą się melodii. Potem odbywają się próby z dyrygentem, który
udziela śpiewakom wskazówek i ustala sposób wykonania arii oraz partii utworu. Następnie
wszystkich czekają próby z reżyserem trwające kilka godzin dziennie. Na koniec jeszcze
przymiarka kostiumów i długie próby na scenie. Ten zawód wymaga zdyscyplinowania i wielu żmudnych ćwiczeń, ale daje ogromną satysfakcję. Jest atrakcyjny i nie pozwala na nudę –
mówi Dominik Opaliński.
Śpiewak przypomniał wszystkim o tym, jak ważny jest głos i jak należy go rozwijać.
Zaproponował zebranym szereg ćwiczeń poszczególnych partii ciała, a potem zajął się ich
instrumentami dętymi, czyli głosami. Na koniec zaprezentował próbkę swoich możliwości
wokalnych i zaśpiewał basem fragment ballady Stanisława Moniuszki „Dziad i baba”.
Na zakończenie wizyty odwiedził też uczniów klas 3a i 6a (szkolne zespoły muzyczne „Jedyneczki” i „Mini Jedyneczki”). Zachęcił ich do realizacji marzeń, solidnej pracy nad sobą
i rozwijania zainteresowań. Raz jeszcze zachwycił wszystkich swoim śpiewem i oczywiście
odpowiedział na wiele pytań.
To było bardzo ciekawe i pouczające spotkanie – mamy nadzieję, że nie ostatnie.
Dziękujemy Dominikowi Opalińskiemu, że w taki właśnie sposób powrócił do murów Szkoły
Podstawowej nr 1.
Dorota Gwarda

