RAJD NIEPODLEGŁOŚCIOWY - JEZIORO MÓJ
Uczniowie klasy 5a w dniu 17.10.2015 (sobota) wzięli udział w rajdzie pieszym organizowanym przez Kętrzyński Oddział PTTK z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
opiekunowie: Anna Zygowska i A&A

SPRAWNOŚĆ-TURYSTA
Klasy drugie w ramach programu "Mały Mistrz" zdobywały kolejną sprawność - TURYSTY.
Uczniowie poznali zasady bezpieczeństwa podczas wypraw i
brali udział w wycieczkach tematycznych. Ze swoimi wychowawczyniami poznawali miasto i najbliższą okolicę.
Dzieci uczyły się posługiwać mapą.
Uczniowie klasy 2b podczas spaceru po lesie w Nadleśnictwie
Srokowo poznawali walory spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Uczyli się czytać oznaczenia na mapach
umieszczonych na tablicach przy wejściu do lasu. Poznali zasady, których musi przestrzegać każdy turysta przebywający w
lasach.

2b POZNAJE LAS
W mglisty poranek 19 października wyruszyliśmy do Nadleśnictwa Srokowo, aby dowiedzieć się więcej o lesie i jego mieszkańcach. W Srokowie życie lasu zaczęliśmy poznawać w Leśnej szkole.
Pani Irena Dziadoń opowiedziała nam o roślinności i zwierzętach zamieszkujących pobliskie
lasy. Oprowadziła nas po ścieżce dydaktycznej i zapoznała z piętrową budową lasu. Podsumowaniem zajęć było wypełnienie karty pracy. Czy wiecie, że rodzina jelenia to łania, byk i
cielak?
Potem udaliśmy się do lasu - Rezerwatu "Wyskok". Kiełbaski upieczone nad ogniskiem były
smakowite. Po posiłku mieliśmy czas na zabawy i gry ruchowe. Aby zdobyć tytuł przyrodnika, musieliśmy wykazać się umiejętnością rozpoznawania drzew i liści, mierzenia grubości
pnia, kalkowania kory i liści. Piękny jesienny las wpłynął na naszą decyzję - jeszcze tu wrócimy.

SŁOWEM ŁĄCZYMY POKOLENIA
Dnia 22.10.15r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się konkurs recytatorski "Słowem łączymy pokolenia", w którym udział wzięli uczniowie z klasy 3a i 2d wraz ze swoimi mamami, babciami i siostrami.
Spotkanie, w którym udział wzięli:
Maja Karanowska z mamą Moniką,
Karol Lender z siostrą Marią,
Maciej Pędzich z mamą Agnieszką,
Jakub Sieńko z mamą Bogusią i siostrą Asią,
Wiktor Smosarski z mamą Ewą,
Zuzanna Wielgus z mamą Ewą,
Inez Grochala z babcią Władysławą,
dało możliwość jednoczesnego zaprezentowania swoich zdolności aktorskich "małym i dużym".
Gratulujemy Wiktorowi Smosarskiemu i jego mamie Ewie Pajewskiej zajęcia II miejsca.

JAN PAWEŁ II - DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
Zwieńczeniem tegorocznych Dni Papieskich było zaproszenie naszych uczniów do Zamku Kętrzyńskiego w dn. 23.10.2015 r. na przedstawienie upamiętniające niezwykłą postać Ojca Świętego Jana Pawła II ...
Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie wraz z rodzicami
i wychowawcami zaprezentowali program artystyczny zatytułowany „Jan Paweł II – Droga do Świętości”.
Była to niezwykła podróż przez życie, pełna wzruszających wspomnień, ukazująca, jak wielkim
Człowiekiem, Kapłanem oraz Papieżem był i zawsze będzie Karol Wojtyła. Słowem, pieśnią i tańcem
młodzi artyści przybliżyli nam jego dzieciństwo, lata kapłaństwa, okres pontyfikatu, skłaniając obecnych do refleksji. Miłą niespodzianką była prezentacja multimedialna z fragmentami niezapomnianych
przemówień Ojca Świętego.
Niełatwe były przedstawione kwestie i myśli, ale piękny sposób ukazania ich zaskoczył wszystkich.
Skupienie zaś, zasłuchanie naszych uczniów w treści programu, a nawet łzy wzruszenia były z pewnością nagrodą dla występujących.
Małgorzata Piekarska

NASI LEKKOATLECI NAJLEPSI W KĘTRZYNIE
23 października 2015r. w hali widowiskowosportowej w Kętrzynie odbył się event lekkoatletyczny, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich kętrzyńskich podstawówek oraz Szkoły Podstawowej w Kruszewcu.
Każdą placówkę reprezentowały dwa zespoły złożone z przedstawicieli klas 1-3 oraz 4-6. Nasi lekkoatleci zwyciężyli w obu kategoriach wiekowych.
Trzy najlepsze szkoły otrzymały puchary, a każdy z
uczestników pamiątkowy medal.
Szkołę reprezentowało 21 uczniów:
- klasy 1-3: Gabriela Janowska, Lena Ulkowska i Miłosz Lipka z 2d, Gabriela Korko, Rafał
Grabias, Marcin Czarnotta - 2e, Karol Lender, Wojciech Kasprzak - 3a, Kamila Popowicz 3b, oraz Klaudia Zajączkowska z 3d,
- klasy 4-6: Aleksandra Markowska - 4c; Katarzyna Mączyńska - 5a; Kacper Lewosiński
i Szymon Supiński - 5b; Dawid Marciniak - 6a, Zuzanna Bach, Dominika Renc i Paweł Czerniakowski - 6b, Wiktoria Dzięgielewska, Anastazja Koch i Paweł Majewski - 6d.

Opiekunowie: Marek Powolny
Marek Gabryszak

WOKALNE SUKCESY NASZYCH UCZENNIC
Sobotnie przedpołudnie (24.10.15r.) nasze uczennice: Izabela Ławrywianiec, Nikola Rogińska, Sandra Powaga, Zuzanna Wielgus z klasy III a i Paulina Prokop z klasy VI a,
spędziły bardzo pracowicie, ponieważ wzięły udział w XI Festiwalu Młodych Wykonawców Piosenki organizowanym przez Kętrzyńskie Centrum Kultury,
W konkursie udział wzięli wykonawcy z Kętrzyna, Reszla i okolic. W jury zasiedli Pani Monika Grudzińska, Pan Tomasz Kolenda i Pan Michał Kasperowicz. Docenili oni starania naszych uczennic i Pani Dorotki Gwardy, która przygotowała je do festiwalu, i przyznali następujące wyróżnienia:
- Sandra Powaga - II miejsce w kat. 7-9 lat,
- Zuzanna Wielgus - III miesjce w kat. 7-9 lat,
- Izabela Ławrywianiec, Nikola Rogińska - wyróżnienia w kat. 7-9 lat,
- Paulina Prokop - II miejsce w kat. 10-12 lat.
Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia na kolejnych scenach muzycznych.

LEKKOATLETYKA

WOKALNE SUKCESY NASZYCH UCZENNIC

MOJA MODLITWA Z JANEM PAWŁEM II
W tym roku klasy trzecie uczciły Dni Papieskie konkursem. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną: książeczkę ilustrującą ulubioną modlitwę naszego Ojca Świętego.
Konkurs odbył się 22 października. Bardzo pięknie wykonane, liczne prace trzecioklasistów zostały zaprezentowane na wystawie w holu szkoły.

WYNIKI KONKURSU:
I miejsce - Kamil Dymidziuk kl. 3b
II miejsce - Kacper Szymański kl. 3d, Tomasz Borowski kl.3 c
III miejsce - Paweł Kopeć kl.3a, Julia Kurowska kl. 3a
Wyróżnienia: Joachim Iwanowski kl. 3a, Maciej Rutkowski kl. 3a, Oskar Witczak kl. 3a,
Bartosz Klimowicz kl. 3b, Patrycja Ściechowska kl. 3b, Łucja Rypina kl. 3c, Karolina
Zając kl. 3c
Małgorzata Piekarska

MÓJ RÓŻANIEC Z JANEM PAWŁEM II
Dnia 28.10.2015r. w bibliotece szkolnej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na "Najładniejszy różaniec", w którym udział wzięli uczniowie klas 1a, b, c ...
Konkurs odbył się 22 października. Bardzo pięknie wykonane prace pierwszoklasistów zostały zaprezentowane na wystawie w holu szkoły.
WYNIKI KONKURSU:
I miejsce - Mikołaj Mierzwiński 1c,
II miejsce - Magdalena Borak 1c, Arkadiusz Pyrzak 1b
III miejsce - Zuzanna Falkowska 1b, Liliana Lech 1a.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.
Beata Balak-Rawinis

BIBLIOTECZNA SCENA MUZYCZNA
Dnia 27.10.15r. w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie odbyło się "Jesienne spotkanie z muzyką", w którym czynny udział wziął zespół
"Jedyneczki".
Cyklicznie organizowane wieczory muzyczne dają możliwość zaprezentowania swoich pasji,
uzdolnień i zainteresowań szerszej publiczności. Nasz zespół zaśpiewał kilka wesołych utworów, które zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Do występu uczniów przygotowały Panie Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz.
Ten muzyczny wieczór na pewno zapadnie w pamięciach dzieci i ich wiernych widzów - rodziców.

SPOTKANIE AUTORSKIE ZE ZNAWCĄ DZIECIĘCEJ
WYOBRAŹNI
27.10.2015r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kętrzynie uczniowie klas 2a i 2c mieli niecodzienną przyjemność spotkać się z pisarzem Wiesławem Piechotą, autorem
bajek, wierszy i opowiadań dla dzieci.
Ten przesympatyczny starszy pan od razu znalazł wspólny język z dziećmi, wydaje się, jakby
znał ich świat, ich wyobraźnię. Autor w iście aktorski sposób czytał swoim odbiorcom wiersze, bajeczki, opowiadania o dobroci, pomaganiu innym, o tym, jak być dobrym, wrażliwym
człowiekiem. Dzieci zasłuchane w wesołe i bliskie ich sercu utwory z łatwością dostrzegały
morał z nich płynący. Szczególne zainteresowanie młodych uczestników spotkania wzbudziła
informacja, że wszystkie wydane tomiki wierszy i bajek dla dzieci są ilustrowane rysunkami
dzieci. Postanowiły w związku z tym przygotować niespodziankę panu Wiesławowi i również
wykonały ilustracje do jego utworów, czym sprawiły ogromną przyjemność autorowi.
Autor mieszka w Elblągu od sześćdziesięciu lat, swoją przygodę z pisaniem rozpoczął dość
późno. Mając wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne, przez całe dorosłe życie
czynnie był zaangażowany zawodowo i społecznie. Mimo wielu ciekawych pomysłów pisanie
odkładał na później. Na poważnie pisaniem zajął się, kiedy przeszedł na emeryturę. Wydał
tryptyk składający się z wierszy i opowiadań dla przedszkolaków i dzieci szkolnych. „Bajkowa wyspa i inne wiersze dla dzieci” skierowana jest do najmłodszych: cztero-, pięcio- czy
sześciolatków. „Bajkowe opowieści na kłopoty różnej treści” to opowiadania zarówno dla
młodszych, jak i starszych dzieci. Tryptyk zamyka książka „Pod rubinowym lizakiem”. To
druga część wierszy skierowana do starszych dzieci. Wiesław Piechota już dziś zapowiada
wydanie kolejnych dwóch książek dla dzieci. Liczy, że jego utwory spotkają się z zainteresowaniem dzieci ze szkół i przedszkoli.
Spotkanie zakończyło się rozdawaniem autografów do zakupionych przez uczniów książek.
A. Dziemiańczyk, D. Wilczak

Z WIZYTĄ W SKLEPIE ZOOLOGICZNYM
Od kilku dni uczniowie klasy 1a rozmawiają o tym, jak trzeba opiekować się zwierzętami domowymi. Zaintrygowani tą tematyką postanowili na własnej skórze sprawdzić, co
kryje się za drzwiami sklepu zoologicznego i 27.10.2015r. wyruszyli na wycieczkę…
Tam przywitała ich miła pani ekspedientka, która wprowadziła dzieci w świat zwierząt. Mogły oglądać kolorowe rybki pływające w akwariach, papużki, kanarki, świnki morskie, chomiczki, króliczki, myszki, gekona, a także produkty żywnościowe, przedmioty służące do
pielęgnacji zwierząt oraz do zabawy z nimi.

Sporo radości sprawiła pierwszakom wizyta wśród zwierząt!
B. Borowska i 1a

Spotkanie z pisarzem Wiesławem Piechotą.

Pierwszaczki w sklepie zoologicznym.

Ola poleca książki.

PRZECZYTAJ Z KLASĄ 2C
Polecam wszystkim, którzy kochają zwierzęta, książki z serii Zaopiekuj się mną!, których autorką
jest Holly Webb. W domowej kolekcji mam aż 15 książek. Moja ulubiona pozycja to Mgiełka – porzucona kotka...
Amelka, główna bohaterka powieści, marzy o domowym zwierzątku. Pewnego mglistego poranka
zauważa małą wychudzoną kotkę bez obróżki. Uznaje, że Mgiełka (tak ją nazywa) nie ma domu. Kicia
jest płochliwa, ale stopniowo zaczyna jej ufać. Dziewczynka karmi ją i poświęca dużo czasu. Wkrótce
jej sekret odkrywają rodzice. Sytuacja komplikuje się, kiedy odnajduje się pierwsza właścicielka kotki
- pani Janicka. Okazuje się, że Mgiełka nazywała się wcześniej Czarnusia. Wszystko kończy się dobrze. Mgiełka wybiera dom Amelki, a pani Janicka wyraża na to zgodę.
Książka bardzo mi się podoba. U mojej babci również znalazłam kiedyś kotka, którym teraz się opiekuję. Nazywa się Mgiełka ...
Ola Trypucka 2c

SZUKAMY JESIENI
Dzieci z klasy 1c i 1e odwiedziły 28 października Mazurolandię w Gierłoży oddaloną
zaledwie 12 km od Kętrzyna...
Brały udział w spotkaniu z Leśnym Czarodziejem. Zatrzymując się na chwilkę w jego
chacie, poznały skarby jesienne oraz przetwory, jakie można zrobić, wykorzystując jesienne
owoce i warzywa. Dowiedziały się, jak należy je przechowywać. Dzieci na pożegnanie
otrzymały od Leśnego Czarodzieja „kamień szczęścia” - podobno działa.
Po spotkaniu nadszedł czas na odwiedzenie chatki, a raczej Pracowni Artystycznej
samej Pani Jesieni, która opowiedziała dzieciom o swoich zwyczajach jesiennych i zaproponowała im malowanie na kaflach. Dzieci z wielkim zaangażowaniem namalowały pejzaże
i nie tylko przedstawiające jesień. Oczywiście każde z nich mógł zabrać swoją pracę do domu.
Po takiej dawce wiadomości nadszedł czas na pieczenie kiełbasek. Dzieci po smakowitym posiłku znalazły jeszcze siły na zabawę.
Joanna Bierżyńska
Ewelina Konieczna
PAMIĘTAMY ...
Na granitowych płytach zapłonęły lampki pamięci ...
Dnia 28 października 2015r. zuchowa gromadka Misia Uszatka udała się na Cmentarz Komunalny w Kętrzynie, aby posprzątać i postawić znicze na opuszczonych grobach. Zuchy
uprzątnęły liście, uschnięte kwiaty oraz wypalone znicze. Była to wspaniała okazja, aby pomóc tym, którzy nie będą mogli zjawić się na grobach bliskich.
Drużynowa
Justyna Krajewska

Klasy 1. w Mazurolandii.

Zuchy na cmentarzu.

ŚWIĘTO JABŁKA

Dnia 29 października nasze Zuchy obchodziły Święto Jabłka. W tym dniu zdecydowanie
królował kolor czerwony ...
Wszystkie dzieci z Gromadki Misia Uszatka przybyły z pachnącymi, apetycznymi jabłuszkami. Jednym z celów tego święta było przybliżenie dzieciom wartości odżywczych tych owoców oraz poznanie różnych przepisów kulinarnych.
Dzieci wykonały również własnoręcznie jabłka z papieru, które zawiesiliśmy na naszej tablicy. Obchody Święta Jabłka zakończyły się degustacją pysznych owoców oraz pamiątkowymi
zdjęciami.

Każdego roku, jesienią w naszej szkole organizowana jest akcja prozdrowotna „Dzień
jabłka”. Tego dnia uczniowie klas młodszych przychodzą ubrani w kolorach dominujących
o tej porze roku.
W klasach prezentowane są kosze pełne tych smacznych owoców, a na drzwiach i gazetkach klasowych hasła i plakaty promujące zdrowe odżywianie. Wsparciem akcji była
przeprowadzona przez Panią Marię Sowińską, Panią Alicję Zwierzykowską i Panią Jolantę
Sokołowską pogadanka na temat korzyści płynących ze zdrowego odżywiania. Dzieci zostały
poinformowane o związku pomiędzy tym, co jemy, a odpornością organizmu człowieka
na różnego rodzaju stany chorobowe. Uczniowie dowiedzieli się, że spożywanie warzyw
i owoców zmniejsza ryzyko infekcji oraz ma korzystne działanie w przypadku chorób przewlekłych. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca w codziennej diecie minimum 400 g owoców i 200 g warzyw spożywanych co najmniej 5 razy dziennie.

