ZAPOBIEGAJMY POŻAROM
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym
ZAPOBIEGAJMY POŻAROM ...
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie oraz
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kętrzynie informują, że w dniu 13 grudnia 2013r. (piątek)
o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej, Pl. Słowiański 1a odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom szczebla powiatowego w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”.
Wśród laureatów znaleźli się nasi uczniowie: Oliwia Tylutka [op. Renata Kliszewicz]
i Kamil Dymidziuk [op. Maria Skwarczyńska].
GRATULUJEMY!
Głównym celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją
i życiem strażackich środowisk, działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
Na konkurs wpłynęło dużo pięknych prac, spośród których jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce - Oliwia Tylutka kl. 3b
II miejsce – Nikola Rogińska kl. 1a
III miejsce – Ada Jurewicz kl. 2c
Wyróżnienia: Aleksandra Kosior kl. 2c
Martyna Panasiuk kl. 4d
Kamil Dymidziuk kl. 1b
Sylwia Szymańska

MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE

Zgodnie z tradycją w naszej szkole pojawił się Mikołaj ....
Od rana dzieci z niecierpliwością oczekiwały pojawienia się św. Mikołaja. Grzecznie
nasłuchiwały dzwoneczka Śnieżynki, który obwieszczał nadejście Gościa. Pomocne Elfy pomagały w rozdawaniu podarunków. Radości i zabawy było bez liku.
Niektóre dzieci zaproszono do Kętrzyńskiego Centrum Kultury, gdzie obejrzały film
pt. "Kraina Lodu" i zostały obdarowane słodkościami.

X EDYCJA
KĘTRZYŃSKIEGO MIKOŁAJKOWEGO CZYTANIA

6 grudnia klasy 2c i 3a miały przyjemność uczestniczyć w X edycji Kętrzyńskiego Mikołajkowego Czytania zorganizowanego w czytelni Biblioteki Publicznej...

Uczniowie spotkali się z zastępcą Burmistrza – p. Andrzejem Degórskim, dyrektorem
Miejskiej Biblioteki Publicznej – p. Witoldem Gagackim, p. Bożeną Mickiewicz - dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 oraz dyrektorem naszej szkoły – p. Januszem Woronowiczem.
Zaproszeni goście brawurowo interpretowali utwory znanych pisarzy dla dzieci. Mikołajkowe czytanie przerodziło się w wielką improwizację i wspólną zabawę z czytelnikami.
Utwory Juliana Tuwima okazały się wspaniałą inspiracją do głośnego czytania przez dorosłych i dzieci.
Między czytanymi utworami swoje zdolności artystyczne i wokalne zaprezentowały
zaproszone dzieci: klasa 2c wystąpiła z przedstawieniem Jak to było z Mikołajem, natomiast
klasa 3a przedstawiła inscenizację bajki Sergiusza Michałkowa Nie płacz, koziołku.
Spotkanie było udane - dla wszystkich uczestników został przygotowany słodki upominek. Pomimo minusowej temperatury i dużego wiatru każdemu udzielił się świąteczny nastrój.
A. Dziemiańczyk i B. Borowska

KONKURS WIEDZY O BRD KLAS V
W dniach 7 - 9 grudnia przeprowadzono konkurs BRD dla klas V. Konkurs
składał się z dwóch konkurencji: teoretycznej i praktycznej, w kategorii indywidualnej oraz zespołowej.
Konkurs zorganizował i przeprowadził Andrzej Hapoński przy współpracy z Andrzejem Kliszewiczem.
WYNIKI:
"TOR SPRAWNOŚCIOWY"
I miejsce - Adrian Sołomin (5b)
II miejsce – Kamila Zbrzezna (5c)
III miejsce – Adam Jadczak (5b)
"TEST Z WIEDZY O BRD"
I miejsce – Grzegorz Koczela (5a), Wiktoria Makulus (5b)
II miejsce – Marcin Więcierzewski (5b), Amelia Żukowska (5a), Jakub Bartoszko (5a)
III miejsce – Julia Krzywicka (5b)
INDYWIDUALNIE PO II KONKURENCJACH
I miejsce – Kamila Zbrzezna, Adam Jadczak
II miejsce – Grzegorz Koczela, Adrian Sołomin, Wiktoria Makulus
III miejsce – Marcin Więcierzewski, Amelia Żukowska, Jakub Bartoszko
ZESPOŁOWO PO II KONKURENCJACH
I miejsce – 5b (Jadczak, Sołomin, Makulus, Krzywicka)
II miejsce – 5a (Koczela, Żukowska, Bartoszko, Frankowski)
III miejsce – 5c (Zbrzezna, Hejduk, Drabot, Muzyka)

SUKCES NA WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE

Dnia 12.12.13 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach
odbył się III Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek ...
Naszą szkołę reprezentowali zespół Jedyneczki w składzie: Oliwia Korzeniewska, Łukasz
Kuhn, Maria Lender, Patrycja Matuszewska, Stanisław Nowicki, Katarzyna Opala, Sandra
Pałasz, Paulina Prokop, Konrad Tomaszczenik, Laura Zaburko, Karolina Zagroba, Aleksandra Zapadka, oraz dwie solistki Paula Prokop i Maria Lender.
W jury jak zawsze zasiedli prawdziwi profesjonaliści. Po przesłuchaniu ok. 35 podmiotów
nagrodzono I miejscem zespół Jedyneczki, a wyróżnienie przypadło Marysi.
Uczniów do konkursu przygotowały Pani Dorota Gwarda i Pani Irena Linkiewicz.

KOLEJNY WOKALNY SUKCES
NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM
Dnia 14.12.13 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach odbył się
III Wojewódzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych.
Tym razem naszą szkołę reprezentował zespół Jedyneczki w okrojonym składzie (ze względu
na wymogi regulaminowe: Oliwia Korzeniewska, Lena Łabieniec, Karolina Zagroba, Laura
Zaburko, Sandra Pałasz, Aleksandra Zapadka, Konrad Tomaszczenik, Stanisław Nowicki, Jan
Balik oraz dwie solistki Maria Lender i Paulina Prokop.
Nasze Jedyneczki, które rywalizowały z zespołami z przedszkoli, klas I - III i IV- VI zajęły III miejsce. Na korszeńskiej scenie w kategorii solistów z klas IV - VI zaprezentowało się
35 młodych wokalistów. Tym niemniej cieszy wyróżnienie wyśpiewane przez Marysię.
Do konkursu uczniów przygotowały Panie Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz.

KONKURS BOŻONARODZENIOWY KCK
Otwarcie wystawy w KCK wiązało sie z rozstrzygnięciem konkursu na prace plastyczne związane z tradycją bożonarodzeniową na "Kartki świąteczne, stroiki, tradycyjne i nowoczesne ozdoby choinkowe, choinki..." 2013
Nagrodzone zostały prace indywidualne naszych
uczniów:
Jakuba Sieńko (1a) - I miejsce, (opiekun. p. Dorota
Gwarda)
Kornelii Kułak (3b) - III miejsce, (opiekun p. Renata Kliszewicz),
Sandry Powaga, Ani Żółtowskiej (1a) - wyróżnienie, (op. p. D. Gwarda)
Doceniono też prace zbiorowe klas:
1a - I miejsce, wych. p. Dorota Gwarda
3b - II miejsce, wych. p. Renata Kliszewicz

ŚWIĄTECZNY KONCERT JEDYNECZEK

ZANIM ROZBŁYSŁA GWIAZDA...

22 grudnia przeżywaliśmy czwartą, ostatnią niedzielę Adwentu.
Mimo że od świąt dzieliły nas tylko dwa dni, staraliśmy się przeżyć je w klimacie oczekiwania na narodziny Dzieciątka Jezus ...

Uczniowie z zespołu „Promyki” wspólnie z Maryją czuwali, oczekując narodzin Dzieciątka Jezus w stajence betlejemskiej, którą stał się kościół św. Katarzyny w Kętrzynie.
Dzieci w asyście Archanioła Gabriela śpiewały pieśni adwentowe, zwiastujące Boże
Narodzenie oraz przybliżały główne przesłania tego okresu liturgicznego.
Przedstawienie zakończyliśmy radosnym odśpiewaniem pieśni „Magnificat”, będącym
naszym podziękowaniem za największy Dar miłości Boga do człowieka.
Małgorzata Piekarska

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

Renifer Rudolf już grzeje kopyta,
Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta,
niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt
- ja już dziś życzę Ci wesołych świąt!

Wszystkim Pracownikom, Uczniom i Rodzicom oraz Naszym wiernym Przyjaciołom
Gdy na niebie wigilijnym pierwsza gwiazdka zaświeci,
gdy w spokoju do stołu zasiądziecie,
niech z kolędą przypłyną do Was te życzenia zdrowia, miłości
oraz wszelkiej obfitości w duchu świąt Bożego Narodzenia.
Dyrekcja SP1

Nadchodzi wigilijny czas.
Niech połączy wszystkich nas.
Święta idą, są tuż, tuż…
Każdy czeka na wielki cud.
Spokojnych świąt życzą:
Kuba i Damian z kl. 3c

Z NASZEJ SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ
NOWA PODSTRONA
LEPSZA SZKOŁA

To nasze hasło.
Chcemy, aby nasi uczniowie byli lepsi i mądrzejsi, aby odnosili sukcesy w nauce i radzili
sobie w różnych sytuacjach życia codziennego.
Stworzyliśmy tę zakładkę, żeby wesprzeć naszych uczniów w pokonywaniu trudności,
wskazać im możliwości rozwoju i pomóc uwierzyć w swoje możliwości.
PROJEKTY EDUKACYJNE

LEPSZA SZKOŁA jest projektem przeznaczonym dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO. Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy
uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 95 tysięcy nauczycieli
i 7 milionów uczniów. Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:
sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej
Polski i dobrze planują swoją pracę, otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim
projekcie edukacyjnym.

W naszej szkole w ramach projektu edukacyjnego „LEPSZA SZKOŁA” realizowane są programy:
Wielki sprawdzian – program skierowany do uczniów klas IV szkoły podstawowej
Celem programu jest badanie efektywności nauczania oraz długoterminowe, konsekwentne
przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.
Opis programu:
Uczniowie klas IV systematycznie rozwiązują standaryzowane testy z języka polskiego, które
otrzymują od Wydawnictwa. Nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.
Sesja z plusem - program skierowany do uczniów klas V - VI szkoły podstawowej
Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz długoterminowe,
konsekwentne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.
Opis programu:
Uczniowie klas VI systematycznie rozwiązują standaryzowane testy z matematyki, które
otrzymują od Wydawnictwa. Nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.

PROJEKT INTRERDYSCYPLINARNY POTRAWY KUCHNI MAZURSKIEJ.
Projekt edukacyjny został opracowany przez nauczycieli matematyki - p. Barbarę Groch
i p. Irenę Linkiewicz.
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:
Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.
Ma on na celu wyrobienie w uczniach nawyków niezbędnych w życiu każdego człowieka:
samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania, umiejętności samooceny i oceny pracy
innych.
U podstaw projektu leży założenie, że nauczanie staje się efektywniejsze, gdy zostaje osadzone w realnej rzeczywistości otaczającej ucznia.
Głównymi koordynatorami projektu są wychowawcy klas szóstych: Barbara Groch, Anna
Zygowska, Irena Linkiewicz.
Treści kształcenia zawarte w projekcie wiążą się z przyswojeniem konkretnej wiedzy z matematyki , języka polskiego, techniki, przyrody.
CELE PROJEKTU:
- poszerzenie wiedzy o regionie,
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej oraz kreatywności uczniów,
- doskonalenie sprawności rachunkowej w posługiwaniu się jednostkami wagi, pieniędzy,
- doskonalenie kompetencji komunikacji, tzn. czytania, pisania,
- doskonalenie umiejętności ponadprzedmiotowych:
a) współdziałanie w zespole,
b) planowanie, organizowanie swojej pracy,
c) posługiwanie się technologią informacyjną,
d) wykorzystanie Internetu jako źródła informacji,
e) przygotowanie do publicznych wystąpień.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE
NA ROZSTAJU DRÓG

PROGRAM ZAJĘĆ z wykorzystaniem wolontariatu i sportu
W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Opracowała ją i realizuje p. Marta Roszak. Program skierowany jest do uczniów klasy 5c.
ANANASY Z PIĄTEJ KLASY
"Ananasy z piątej klasy" to część innowacji pedagogicznej „Na rozstaju dróg”, opracowanej
przez p. Martę Roszak. Głównymi bohaterami programu są uczniowie klasy 5c, którzy będą
informować Was na łamach naszej strony internetowej, jak uczyć się przez zabawę dobrych
manier, aktywnie przygotowywać się do życia w naszej społeczności. Ananasy będą rozwijać
swoje zainteresowania, kształtować kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość.
Program da im możliwość rozwijania empatii i rozumienia drugiego człowieka, zainspiruje do
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ukształtuje umiejętność działania zespołowego.
Uczniowie wcielą się w rolę trenerów sportowych, dziennikarzy, fotografów oraz pisarzy.
Będą czytać przedszkolakom bajki, przygotowywać krótkie teatrzyki, rebusy, zagadki dla
dzieci ze świetlicy szkolnej. Jako młodzi wolontariusze będą organizować charytatywne świąteczne zbiórki dla najuboższych dzieci ze świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Każde podjęte przez uczniów działanie będzie dokumentowane raz w miesiącu na naszej
stronie internetowej. Jeżeli spodobają się Wam działania uczniów, piszcie o tym na forum, a
my z pewnością dołożymy wszelkich starań, by Was zaciekawić i zainspirować do brania
przykładu z kolegów i koleżanek z naszej szkoły.
JESTEM, WIĘC MYŚLĘ

ZALETY MAPY MENTALNEJ
Mapa mentalna łączy w sobie informacje z kolorami i obrazami, które na dłużej pozostają
w pamięci. Dzięki niej poświęcamy uwagę tylko konkretnym informacjom, zyskujemy dodatkowy czas na inne zajęcia i więcej wiadomości zapamiętujemy. Kilka chwil spędzonych przy
mapie jest sprawnym odświeżeniem informacji. Po spojrzeniu na wyraz i połączony z nim
rysunek powstają te same skojarzenia, które mieliśmy przy ich tworzeniu.
Tworzenie map mentalnych może być zabawą, a zabawa może stać się nauką.
Poniżej podajemy przykład mapy, która może okazać się bardzo pomocna przy utrwaleniu
wiadomości o częściach mowy.
ZAGRAJ W RUMMY
RUMMY – pasjonująca gra towarzyska o regułach podobnych do remibrydża. Karty zostały zastąpione kostkami, które wykłada się na stół w odpowiednich kombinacjach. Kto zastosuje najlepszą strategię i będzie
miał trochę szczęścia, zostaje zwycięzcą.

PRZYJAZNA MATEMATYKA

UKŁADAJ PUZZLE
Układanie puzzli ma wiele walorów, z których nie każdy zdaje sobie sprawę. Jest to zabawa
nie tylko tania, ale również wyjątkowo pożyteczna i przynosząca wiele frajdy.
Edukacja - układanie puzzli jest doskonałą lekcją dla każdego dziecka. Uczy cierpliwości,
umiejętności skupienia, ćwiczy pamięć. Wzór, który dziecko układa może pomóc mu nauczyć
się liter, nazw zwierząt, rozpoznawania elementów przyrody i świata, który nas otacza. Wystarczy tylko dobrać odpowiedni obrazek.
Zabawa - postacie z bajek, ulubione zwierzęta i motywy – stworzenie pięknego obrazu z malutkich elementów to doskonała zabawa, bez względu na wiek. Małe dziecko ucieszy się,
gdy z pięciu puzzli wyłoni mu się drzewo, dorosłego będzie napawało dumą złożenie panoramy Tatr. Każde z nich odczuje radość, że dokonało czegoś imponującego. Fajną zabawą może
być zakup dwóch takich samych zestawów puzzli i zrobienie zawodów w gronie rodziny
lub przyjaciół. Zwycięży drużyna, która szybciej upora się ze złożeniem wzoru.
Sprawność - dzięki konieczności dobierania/wyszukiwania poszczególnych elementów dziecko
ćwiczy sprawność manualną dłoni. Musi precyzyjnie wciskać jeden puzzel w drugi, by zaczął
się z tego wyłaniać obrazek. Pomimo pierwszych prób robienia tego na siłę, z czasem maluch
dostrzega, że zachowanie precyzji bardziej się opłaca i zaczyna pracować z rozmysłem i dokładnością.
Integracja i praca w grupie - dzieciom często trudno się dogadać, jeśli przyjdzie im razem
czymś się zajmować/dzielić. Układanie puzzli doskonale nadaje się do ćwiczenia umiejętności
wspólnej zabawy - pracy nad czymś. Będzie to także dobry sposób na integrację, nie tylko
rodziny, ale i grupy przyjaciół.

SZTUKA CZYTANIA

KSIĄŻKA DLA KOLEKCJONERÓW LEGO
Adaś Mierzwiak z klasy 2 a poleca książkę LEGO Legneds of Chima
„Orły kontra Wilki” ...
CZWARTOKLASIŚCI POLECAJĄ
UCZNIOWIE KLASY 4a to zapaleni czytelnicy.
Dziś postanowili polecić Wam do czytania w długie zimowe wieczory
swoje ulubione książki.
Encyklopedia Dinozaurów
W książce zawarte są treści na temat prehistorycznych zwierząt żyjących na naszej planecie przed milionami lat. Można
się z niej dowiedzieć, jak wyglądały, ile ważyły oraz w jakich
erach żyły. Encyklopedia jest podzielona na 8 rozdziałów, w
których opisano wszystkie gatunki dinozaurów, niezwykłych
zwierząt. Zawiera informacje o ich anatomii, diecie, siedliskach.
Przeczytacie tam o ciekawych przygodach łowców skamieniałości. To bogato ilustrowany przewodnik, który pomoże wam również w pracach domowych.
Moim ulubionym dinozaurem jest wam znany T-rex (Tyrannosaurus Rex - z łaciny). Gdy
czytałem o tym prastarym świecie, on znowu ożywał!
Norbert
HARRY POTTER TO JEST TO, CO TYGRYSY LUBIĄ NAJBARDZIEJ

KSIĄŻKI NA JESIENNE WIECZORY
Co by się stało, gdyby nagle postaci z bajek ożyły?
Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w bestsellerowej książce Cornelii
Funke. Jest to opowieść pełna magii i ekscytujących przygód, przeznaczona dla całej rodziny.
Introligator Mortimer "Mo" Folchart mieszka razem z 12-letnią córką Meggie w domu pełnym książek. Jego żona zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach kilka lat wcześniej. Mężczyzna ma wyjątkowy dar - potrafi
sprawić, że postaci z czytanych przez niego opowieści ożywają.
Kiedy pewnego dnia "Mo" znika bez śladu, Meggie wraz z grupą przyjaciół, zarówno tych
realnych, jak i bajkowych, postanawia wyruszyć na poszukiwania ojca. Wtedy też rozpoczyna
magiczną podróż, w czasie której przeżyje niezwykłe przygody i pozna największą tajemnicę
"Mo".
"Atramentowe serce" to pierwsza część trylogii pióra niemieckiej pisarki Cornelii Funke.

SZTUKA PISANIA
NIE WYSTARCZY PISAĆ PO POLSKU, JESZCZE TRZEBA TO ROBIĆ POPRAWNIE

POMOCNE DŁONIE
Sprzymierzeńcem w nauce są nasze dłonie. Pomagają opanować tabliczkę
mnożenia, ułatwiają zapamiętywanie, a także pisanie szczególnie różnych
form użytkowych. Przekonajcie się.

POPRAWNA POLSZCZYZNA
Polecamy ćwiczenia, które pomogą Wam opanować zawiłości polskiej
ortografii.

SZTUKA TWORZENIA
ZAPOZNAJ SIĘ, A POTEM SPRÓBUJ SAM

LISTY DO ŁUCJI
Łucja to przesympatyczna bohaterka "Opowieści z Narnii".
Gdy po raz pierwszy trafiła do baśniowej krainy, spotkała
istotę, która na początku wydała je się dziwna. Był to PAN
TUMNUS - faun.
Wkrótce jednak zostali przyjaciółmi.
Uczniowie klasy 4a postanowili napisać do Łucji listy, by
opowiedzieć jej o swoich spotkaniach z dziwnymi istotami.
Kętrzyn, dn. 20 listopada 2013r.
Cześć, Łucjo !
Na początku bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Wiem, że spotkałaś dziwną istotę – Pana
Tumnusa. Mnie też coś podobnego się przydarzyło.
Pewnego razu szedłem przez park. Było ciemno, gdyż była już jesień. Z drzew spadały
liście i tak mi się to spodobało, że zacząłem je podrzucać oraz za nimi biegać. Nagle wziąłem
garść z dużej sterty i się zdziwiłem. Z tej gromady liści wyskoczył mały krasnal. Zdjął zielony
kapelusz i się przedstawił. Na jego głowie z rozczochranej czupryny wystawały cztery pary
uszu. Oczy miał koloru szmaragdowego. Ubrany były w zielony kubraczek ze złotymi guzikami.
Miło wspólnie spędziliśmy czas na zabawach w parku. Na koniec poprosił, żebym nikomu
o nim nie wspominał.
Muszę Ci się przyznać, że był on bardzo miły. Zrobił na mnie pozytywne wrażenie. To
wszystko przyczyniło się do tego, że postanowiłem podzielić się z Tobą swoim przeżyciem.
Łucjo, co myślisz o przedstawionym przeze mnie zdarzeniu?
Odpisz, proszę.
Pozdrawiam Cię serdecznie!
Maciek
PRZYGODY JESIENNYCH LIŚCI
Jesień to dobry czas, by w coraz krótsze i ciemniejsze popołudnia
rozbudzać wyobraźnię i rozwijać zainteresowania literackie i czytelnicze.
Zachęcamy Was do lektury opowiadań Waszych kolegów. Są to
niezwykłe historie, które wydarzyły się w lesie, parku lub ogrodzie, a
których świadkami bądź bohaterami są jesienne liście.

Aleksandra Rypa (4d)
Szczęśliwy liść
Pewnego jesiennego dnia rodzina zbierała dojrzałe jagody, poziomki i grzyby. Po zapełnieniu
całego wiklinowego koszyka dzieci znudziły się pracą i zaczęły bawić się piłką.
Kolorowa piłka wleciała na świerk z ostrymi igłami i natychmiast pękła, a ja, żółty klonowy
liść, byłem tego świadkiem. Było mi żal dzieci, które zrozpaczone skarżyły się rodzicom. Ta
sytuacja wzruszyła mnie do tego stopnia, że zapomniałem o zasadzie ojca, który zabraniał
rozmawiać z ludźmi. Z całych sił krzyknąłem do dzieci, aby przestały się smucić, bo zacznę
płakać, a wtedy może zacząć się ulewa. Brat wraz ze swoją siostrą, usłyszawszy mój cieniutki
głosik, odwrócili się w moją stronę. Gdy zrozumieli, że przemówił do nich liść, z niedowie-

rzaniem kręcili głowami i patrzyli. Natomiast ja pojąłem, że złamałem kategoryczny zakaz
ojca obejmujący wszelki kontakt z ludźmi. Maluchy sprytnie wymyśliły warunek. Chciały,
bym zgodził się na wizytę w ich domu. Zastanawiałem się, jak później wytłumaczyć zaistniałą sytuację mojemu tacie. Zwołałem kolegów i poprosiłem o pomoc. Wspólnie ustaliliśmy,
że mogę spokojnie opuścić moje dotychczasowe miejsce, ponieważ jestem już dorosłym liściem. Oznajmiłem rodzeństwu, że chętnie poznam ludzkie życie. Zadowolone dzieci delikatnie włożyły mnie do kieszeni i przeniosły do domu otoczonego srebrnym płotem. Po otwarciu
furtki wkroczyliśmy do kolorowego ogrodu. Pomarańczowe ściany domku oplatał ogromny
krzew dzikiego bzu. Weszliśmy do środka, dzieci posadziły mnie na wykonanym z kolorowego papieru krzesełku i na przemian zadawały mi pytania na temat mojego życia. Ze smutkiem
stwierdziłem, że ciągle wisiałem na drzewie i jestem w stanie opowiedzieć tylko przygody
innych ludzi. Nagle do pomieszczenia weszli rodzice, postanowiłem nie zdradzać im moich
umiejętności. Dorośli dziwili się, że rodzeństwo otoczyło troską zwyczajnego liścia. Mówili,
że są takich jak ja tysiące i nie należy mi się szacunek. Zaczęli nalegać, by dzieci pozbyły się
mnie. Pomyślałem, że udowodnię moją nadzwyczajność i sam opowiem swoją historię. Opiekunowie zareagowali podobnie jak ich pociechy. Prędko poprosiłem, by moja wyjątkowa
zdolność pozostała w tajemnicy, wszyscy oczywiście się zgodzili. Spadł mi kamień z serca.
Pomyślałem, że nauczę moich nowych przyjaciół tradycyjnej pieśni szczęścia, wykonywanej
w słoneczne dni przez młode liście. Ludziom bardzo spodobała się piosenka i postanowili
wykonywać ją raz w roku, właśnie w dzisiejszym dniu. Powiedzieli, że będzie to ich sposób
na świętowanie mojego przybycia. Rodzice dali mi piękny prezent. Był to drewniany domek
zrobiony z zapałek. Mimo doskonałego traktowania przez rodzeństwo tęskniłem za ojcem.
Powiedziałem, że moja wizyta dobiega końca i muszę znaleźć się w domu przed zmrokiem.
Dzieci były zawiedzione, liczyły, że zostanę u nich co najmniej kilka dni. Rodzice nie pozwolili im wyjść tak późno i musiałbym dotrzeć na miejsce sam, gdyby nie moja znajomość
z gołębiem Fredem. Poprosiłem, by położono mnie na parapecie i zawołałem znajomego.
Po chwili ptak przyleciał i chwycił mnie swoimi pazurami. Bardzo się bałem, że upadnę,
ale na szczęście Fred był gołębiem pocztowym i doskonale opanował latanie oraz chwytanie
przedmiotów.
W moim domu czekał na mnie uśmiechnięty tata, moi koledzy wcześniej wyjaśnili mu, gdzie
się znajduję. Ku mojemu zdumieniu ojciec pochwalił mnie. Powiedział, że jest dumny i ma
wielkie szczęście, posiadając tak samodzielnego syna.
Teraz co tydzień wesoła rodzina odwiedza mnie i opowiada o moich przygodach. Wymieniamy się informacjami i uczymy się piosenek. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ niewiele
liści na świecie miało okazję przyjrzeć się życiu ludzi.
WELCOME TO MATYLDA’S WORLD - autorstwa p. Marty Roszak, powstał z myślą
o uczniach klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie w 2009 roku. Wykorzystując
zdobytą wiedzę i doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej,
postanowiliśmy urozmaicić pracę na lekcji tak, aby zajęcia były dla ucznia jak najbardziej
korzystne i ciekawe. Stosując technologię komputerową w nauczaniu angielskiego, nie tylko
poprawia się ich jakość, ale również efektywność. Jak powszechnie wiadomo, Internet zdominował świat dziecka, więc i jego podejście do uczenia się również uległo zmianie. Dlatego
dzięki współpracy Marty Roszak i Andrzeja Kliszewicza powstał program pozwalający na
nauczanie języka angielskiego zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz potrzebami ucznia.
Zaletą programu jest to, że motywuje on uczniów do uczenia się oraz daje mu możliwość
rozwijania i doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Dodatkowy
plus to zabawa, która jest nierozłącznym elementem towarzyszącym przez cały okres trwania
programu.

