
MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 
Dnia 30 maja 2012r. w naszej szkole odbył się już po raz XVII MIEJSKI KONKURS 

ORTOGRAFICZNY  pod PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN. 

W tym roku konkurs zorganizowały Panie Alina Rudak i Elżbieta Wąsik - polonistki SP1. 

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie: 

Pani Dorota Aronowska - SP1 

Pan Szymon Januszanis - ZSz1 

Pani Barbara Naumiuk - SP4 

Pani Alina Rudak – SP1 

Najlepsi uczniowie (pod względem ortografii) ze wszystkich szkół podstawowych      

w Kętrzynie pisali dyktanda o różnym stopniu trudności. 

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI: 
w klasach III: 

I miejsce – Jakub Proboszcz – SP4 – opiek. p. Katarzyna Zalewska 

II miejsce – Katarzyna Soliwoda – ZSz1 – opiek. p. Małgorzata Kowalska 

III miejsce – Katarzyna Wajs – SP4 – opiek. p. Anna Smolińska 

wyróżnienia: 

Natalia Majchrzak – SP4 – opiek. p. Dorota Przybylińska 

Monika Bokwa – SP1 – opiek. p. Grażyna Jaszczuk 

 w klasach IV: 

I miejsce – Jakub Filpkowski – SP1 – opiek. p. Alina Rudak 

II miejsce – Patrycja Porębska – SP4 – opiek. p. Barbara Naumiuk 

III miejsce – Jakub Jakubiak – ZSz1 – opiek. p. Szymon Januszanis 

wyróżnienia: 

Patrycja Świdwa – SP1 – opiek. p. Dorota Aronowska 

Dominika Piotrowicz – ZSz1 - opiek. p. Szymon Januszanis 

w klasach V: 

I miejsce – Jakub Opala – SP1 – opiek. Elżbieta Wąsik 

II miejsce – Aleksandra Breś – SP1 – opiek. p. Dorota Aronowska 

III miejsce – Oliwia Tarasewicz – SP4 – opiek. p. Małgorzata Olenkowicz 

wyróżnienia: 

Barbara Danowska – SP4 – opiek. p. Elżbieta Motyl 

Piotr Machwic – SP4 – opiek. p. Elżbieta Motyl 



w klasach VI: 

I miejsce – Emilia Mroczyńska – SP4 – opiek. p. Beata Lisowska 

II miejsce – Aleksandra Wróblewska – SP1 – opiek. p. Dorota Aronowska 

Aleksandra Muracka – ZSz1 - opiek. p. Szymon Januszanis 

III miejsce – Anna Donasewicz – SP4 – opiek. p. Beata Lisowska 

wyróżnienia: 

Damian Żejmo – SP1 – opiek. p. Elżbieta Wąsik 

Daniel Krahel – SP1 – opiek. p. Dorota Aronowska 
Nagrody ufundował Burmistrz Miasta - Pan Krzysztof Hećman. 

Dyplomy przygotowały p. Anna Abramowicz i p. Monika Stankiewicz - Wydział Oświaty w 

Urzędzie Miasta, p. Elżbieta Wąsik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie. 

Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyli 30.05.12r. o godz. 13.00 w sali multime-

dialnej SP1: 

 

Pan Władysław Litwinowicz - Skarbnik Miasta Kętrzyn 

Pan Janusz Woronowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. 

  

 

 GRATULUJEMY! 

 

 
 

 

  



MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 

 

  

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" 

na szczeblu powiatowym 

 

Dnia 4 kwietnia 2012r. odbył się turniej, który miał na celu zainteresowanie dzieci         

i młodzieży z problematyką ochrony ppoż., tradycją, służbą i ciężką pracą strażackich środo-

wisk. 

  

W kategorii szkół podstawowych uczennica klasy 6c - Maria Tomczak zajęła III miejsce. 

  

GRATULUJEMY! 

 

 

 



LAUREACI KONKURSU 

  

  

  

 

 

XIV Szkolny Konkurs Literacki 

pod hasłem: 

„JEŚLI TWORZYĆ, TO WZNIOSŁE HISTORIE” 
 

  

  

 

  

klasy III – IV 

I miejsce – Julia Kiziewicz [4a] 

II miejsce – Malwina Duda [3a] 

III miejsce – Bartosz Ślązak [4a] 

wyróżnienia – Maria Lender [3a], Angelika Wyżlic [4a], Patrycja Świdwa [4a] 

klasy V – VI 

I miejsce – Sara Masiewicz [6a] 

II miejsce– Dominik Piotrowicz [6c] 

III miejsce – Michał Górski [6b] 

wyróżnienia – Aleksandra Breś [5c], Weronika Stapurewicz [6c], Magdalena Stasiuk [5b] 

 

Organizator konkursu: Elżbieta Wąsik 
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NASZA GAZETKA SZKOLNA ZDOBYŁA WYRÓŻNIENIE 

 

Nasza gazetka szkolna "Nowinki Jedynki" zdobyła WYRÓŻNIENIE w IX Wojewódz-

kim Konkursie Gazetek Szkolnych dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko 

– Mazurskiego Kuratora Oświaty... 

 

Celem konkursu było rozwijanie twórczego, logicznego myślenia oraz wyobraźni 

dziecięcej, wyzwalanie aktywności twórczej ucznia oraz kształtowanie umiejętności redago-

wania różnych form wypowiedzi, w tym publicystycznych na łamach gazetek szkolnych.  

Do konkursu należało  zgłosić wybrane trzy numery gazetki (po 2 egzemplarze z nr)    

z bieżącego roku szkolnego 2011/2012. Kapituła konkursu w składzie: przedstawiciel ODN  

w Olsztynie, dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej", pracownik UWM, nauczyciel polonista z SP 

29 w Olsztynie, przedstawiciel pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży w Olsztynie oceniała 

nadesłane prace wg następujących kryteriów: 

a) Przedstawianie problemów i tematów istotnych dla środowiska szkolnego i obiektywizm 

prezentacji. 

b) Podejmowanie tematyki związanej z regionem, środowiskiem lokalnym. 

c) poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna pisma. 

d) Samodzielna i twórcza praca dzieci (bez przedruków). 

e) Różnorodność form, w tym dziennikarskich (np. wywiady, recenzje, opowiadania, spra-

wozdania itp.). 

f) Profesjonalizm formalny: strona tytułowa, wyczerpująca stopka redakcyjna, numeracja 

stron, czytelność, wykorzystanie miejsca w gazetce. 

  

Wyniki IX Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych 

dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty 
  

a) w kategorii klas I-III 

I miejsce - gazetka Koniczynka ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Olsztynie 

Wyróżnienie – gazetka „Papi Chrapi” ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie 

b) w kategorii klas IV-VI 

I miejsce - gazetka Dwadzieścia Dwie Wiadomości ze Szkoły Podstawowej nr 22  

                  im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie 

II miejsce - gazetka Szkolne Echo ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego  

                   w Olsztynie 

III miejsce – gazetka Goniec „15” ze Szkoły Podstawowej nr 15  

                     im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 

 

Wyróżnienie – gazetka „Nowinki Jedynki” ze Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie 
 

Dziękuję moim redaktorom, którzy włożyli ogrom pracy w kolejne numery naszej gazetki, 

oraz nauczycielkom: p. Anecie Dudzie i p. Elżbiecie Wąsik, które przyczyniły się do naszego 

sukcesu. 

Agnieszka Trypucka- opiekun gazetki 



SPOTKANIA Z POEZJĄ DZIECIĘCĄ 

- ELIMINACJE MIEJSKIE/REJONOWE 

 

Norbert Świderski z kl. II a laureat konkursu... 

 Dnia 17 kwietnia reprezentanci naszej szkoły: Nikola Jakubiec [2c], Norbert Świ-

derski [2a], Karolina Obolewicz [4b], Michalina Leonowicz [5b], Konrad Karanowski 

[5b] wzięli udział w miejskich eliminacjach do XXX Konkursu Recytatorskiego pod hasłem 

"Spotkania z poezją dziecięcą".  

Jury jednomyślnie przyznało: 

I miejsce Norbertowi Świderskiemu w kategorii klas 1 – 3, 

II miejsce Konradowi Karanowskiemu w kategorii klas 4 – 6. 

 

Serdecznie gratulujemy! 

Dnia 20 maja dwóch chłopców z naszej szkoły wzięło udział w rejonowych elimina-

cjach do XXX Konkursu Recytatorskiego pod hasłem "Spotkania z poezją dziecięcą". Jury 

tym razem nie przyznało nagród Konardowi Karanowskiemu i Norbertowi Świderskiemu.  

Trzymamy kciuki za następny rok! 
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XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL                                   

PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 

Dnia 20.04.12 r. w Iławie odbył się już XI Wojewódzki Festiwal  Piosenki Tury-

stycznej. Swoich sił na scenie spróbowali podopieczni Doroty Gwardy i Ireny Linkiewicz 

jako połączony zespół "Zgrane Jedyneczki" oraz solistka Maria Lender. 

Każdy wykonywał po 

dwa utwory o tematyce wę-

drowniczej, turystycznej lub 

szantowej. Tym razem Mary-

sia zakończyła festiwal suk-

cesem, wyśpiewując II miej-

sce w kat. solistów kl. I-III.  

Wycieczkę zakończo-

no w nowo otwartej Aqua 

Sferze w Olsztynie.  

 

Dziękujemy wszyst-

kim, którzy przyczynili się 

do pokrycia kosztów prze-

jazdu na festiwal.  
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KONKURS INFORMATYCZNY T.I.K.? - TAK! 

 

     II Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!” dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Informa-

tyczne. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie 

młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. 

     Etap szkolny Konkursu TIK – TAK zakończył się 20 kwietnia. Z naszej szkoły zareje-

strowało się do konkursu 48 osób. Najwyższą pozycję zajął Dominik Piotrowicz (około 100. 

miejsce w Polsce). W konkursie udział wzięły 883 szkoły i 22575 uczniów. 

Ranking uczniów naszej szkoły:(pogrubioną czcionką - liczba punktów) 

1. 472 Dominik Piotrowicz 

2. 338 Mateusz Sudenis 

3. 300 Mateusz Kowalski 

4. 244 Marcin Wojciechowski 

5. 243 Dawid Gajlewicz 

6. 231 Piotr Tymcio 

7. 228 Ola Kuriata 

8. 221 Anna Jadczak 

9. 195 Kamila Pietuszyńska 

10. 176 Julia Pędzich 

11. 164 Ola Wróblewska 

12. 141 Jakub Filipkowski 

13. 126 Kasia Borys 

14. 116 Damian Tokarski 

15. 98 Maria Tomczak 

16. 96 Patrycja Żełobowska 

17. 93 Karol Andrzejewski 

18. 73 Kacper Cichomski 

19. 56 Damian Żejmo 

20. 56 Ania Kuźnik 

21. 50 Kacper Zieliński 

22. 48 Magdalena Stasiuk 

23. 41 Bartek Żukowski 

24. 41 Przemysław Łobodziński 

25. 32 Łukasz Mitkiewicz 

26. 31 Wiktoria Roszak 

27. 29 Martyna Kuriata 

  

 

http://www.tik-tak.eecdl.pl/


ATRYŚCI Z JEDYNKI W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ 

14.03.2012 

 

    Jak co roku, na zaproszenie pani Bożeny Musielak, uczniowie Szkoły Podstawowej 

nr1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie zaprezentowali w Czytelni dla Dzieci i Mło-

dzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej swój dorobek artystyczny... 

 

Klasa 3c, wraz z wychowawczynią panią Sylwią Szymańską, bawiła zebranych sztuką opartą 

na znanych dzieciom baśniach. Widzowie mogli aktywnie uczestniczyć w spektaklu i po-

chwalić się swoją wiedzą na temat lektur z dzieciństwa. Następnie uczniowie klasy 5c,        

pod kierunkiem pani Doroty Aronowskiej i pani Agnieszki Trypuckiej, w formie montażu 

słowno-muzycznego przybliżyli uczestnikom imprezy postać patrona ich szkoły – Feliksa 

Nowowiejskiego. 

   Na zakończenie pan Wojciech Caruk aktywnie włączył się do akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” i zaprezentował piękną i mądrą baśń pt. „Rubinek” autorstwa Artura Barcisia.  

  Artyści, zarówno ci młodsi, jak i starsi, bardzo ciepło zostali przyjęci przez publiczność. 

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i dostarczyło uczestnikom wielu niezapomnianych 

wrażeń. Mamy nadzieję, że za rok znów się zobaczymy. 

D. Aronowska 
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 ZIELONO MI – wiosenny zawrót głowy 
 

Przez zielone zasłony przebija się nieśmiało zaspane słońce. 

Wyglądam przez okno i widzę zielony dywan upstrzony żółtym mleczem. 

Zakładam zieloną sukienkę 

i niczym zwiewny motyl wybiegam do zielonego ogrodu. 

Tam, gdzie nie spojrzę - wszędzie zieleń. 

Szafirowe lilie i wonne piwonie ustrojone w zielone pelerynki 

wirują w rytm ptasiego trelu. 

Dookoła nich rosłe kasztanowce wznoszą w górę kielichy 

wypełnione po brzegi nektarem: "Twoje zdrowie, WIOSNO!" 

 

Opuszczam je z żalem i ruszam do pracy, 

lecz zieleń podąża za mną jak cień. 

Co chcilę mija mnie zielone "dzień dobry". 

"Ach, witam, witam, jakże cudny dzień!" 

I tak płynie chwila, godzina, dwie, 

i znów jestem w domu z rodziną w tle. 

Zanurzam się w swoim zielonym fotelu, 

otwieram książkę i chłonę słowa o wierze, nostalgii i przyjacielu. 

Wieczorem oglądam zielony film, a w nim moją ulubioną aktorkę, 

która ma zieloną duszę i potrafi dostrzec wiosnę w Nowym Jorku. 

I tak mija zielony dzień. 

Otulam się zieloną kołdrą i zasypiam z nadzieją, 

że jutro znów obudzi mnie zielony świt.          "Radość" [E.W.] 

___________________________________________________ 

      Zieleń kojarzy mi się głównie z przyrodą. Gdy zamykam oczy, widzę skąpaną w słońcu 

polanę, z której wychylają swe główki kolorowe kwiaty kołyszące się na wiotkich, jasnozielo-

nych łodyżkach. Przeciskają się one przez morze ciemnozielonych traw. Całą łąkę otacza nie-

kończący się szereg drzew o szmaragdowo-groszkowo-seledynowych liściach.  

    Wszystko to wygląda jak obraz namalowany ręką artysty. 

    Według mnie, zieleń to też ekologia i wiele działań z nią związanych. Mazury na przy-

kład określane są Zielonymi Płucami Polski. Dzięki zieleni ludzie mogą żyć na naszej plane-

cie, ponieważ w procesie fotosyntezy to właśnie rośliny zielone wytwarzają tlen, a pochłaniają 

dwutlenek węgla. Powinniśmy więc dbać o to, by wokół nas było jak najwięcej zielonego.  

    Zielony to też kolor nadziei. Kojarzy się z odpoczynkiem, relaksem, spokojem i czasem 

wolnym. Gdy wiosną przyroda budzi się do życia, przybiera przeróżne odcienie zieleni i cały 

świat wydaje się wtedy weselszy. 

    Z moich przemyśleń wynika, że zieleń ma wiele znaczeń.             Kuba Gabryszak [5b] 

__________________________________________________ 

    Moim zdaniem, kolor zielony jest piękny, kojarzy mi się z naturą. 

    Zieleń to barwa przyrody. Są różne jej odcienie, a najbardziej podoba mi się seledynowy. 

To jasna i delikatna zieleń, która występuje w nadchodzącej wiośnie. Ta pora roku jest najwesel-

sza. Wtedy wszystko budzi się do życia. Lasy i parki pokrywają się roślinnością. Na łąkach kwitną 

kwiaty i słychać świergot ptaków, które wesoło szybują po niebie.  

    Zieleń skrywa wiele emocji, przywraca równowagę, regeneruje siły i uspokaja. Daje czło-

wiekowi radość i chęć do działania. Zielony to kolor roślin, bez których nie byłoby życia.  Dzięki 

zieleni mamy świeże powietrze i żyjemy w zdrowym środowisku.             Agata Kowalewska [5b] 

___________________________________________________ 
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       Zieleń to jeden z najbogatszych kolorów natury. Występuje w życiu osobistym, spo-

łecznym,  a zwłaszcza w przyrodzie. 

      Kolor ten sprawia mi bardzo dużo radości. Po szarej, smutnej zimie następuje ożywie-

nie. Rośliny powoli zaczynają budzić się do życia. Wszystko kwitnie, a szczególnie w maju, 

kiedy są moje urodziny. Moc seledynowych, groszkowych, jabłkowych torebek i pudełek zaw-

sze wprawia mnie w zachwyt. Gdy idę wiosną po parku, widzę, jak dorośli ze sobą serdecznie 

rozmawiają. Dzieci się bawią. Myślę, że właśnie ten kolor sprawia, że są w dobrym nastroju. 

      Moim zdaniem, wszystkie odcienie tej barwy są ładne i pogodne. Wpływają na całe 

otoczenie, wyzwalając nieodgadnioną energię.                                          Bartek Koczela [5b] 

___________________________________________________ 

      Zieleń to kolor życia i radości, barwa wiosny, kiedy cały świat budzi się do życia. 

Przyroda przybiera przyjazne, ciepłe barwy soczystej zieleni. Młode listki cieszą ludzkie oko    

i otulają pączki kwiatów. 

Zieleń daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozwala odpocząć i zrelaksować się. To 

dlatego tak bardzo lubimy przebywać na łonie natury. Radość i ciepło, które dają nam odcie-

nie zieleni wiosną, to uśmiech na naszych twarzach i szczęście w naszych sercach. 

Kolor zielony w różnych postaciach: seledynu, szmaragdu, soczystej, zgniłej, butelko-

wej towarzyszy nam przez cały rok.                                                       Magdalena Stasiuk [5b] 

___________________________________________________ 

      Zieleń najczęściej kojarzy mi się z wiosną. Moim zdaniem, jest to najładniejsza pora 

roku. Na gałęziach drzew zaczynają pojawiać się małe, zielone listki. Trawa, która dotychczas 

była barwy brunatnej, zaczyna intensywnie się zielenić pod wpływem promieni słonecznych. 

Nabierają blasku drobna roślinność i krzewy rosnące w ogrodzie. Otaczająca mnie przyroda 

budzi się do życia. 

Ponadto kolor zielony mają moje ulubione owoce i warzywa, takie jak: winogrona, li-

monka, jabłko, kiwi, agrest, groszek. Dlatego też barwa ta symbolizuje naturalną i zdrową 

żywność. 

Zgadzam się również z twierdzeniem, że zieleń jest kolorem nadziei, a rzeczy posiadające jej 

zabarwienie mają łagodzący wpływ na człowieka.                          Michalina Leonowicz [5b] 

___________________________________________________ 

      Po śnieżnej długiej zimie nadchodzi najpiękniejsza część roku – wiosna. Bardzo lubię 

ten okres, ponieważ wszystko budzi się do życia. Z każdym dniem robi się coraz bardziej zie-

lono. Trawa staje się soczysta, a na drzewach i krzewach pojawiają się pierwsze zielone listki. 

Dni są coraz cieplejsze oraz dłuższe. Dodatnia temperatura sprzyja szybszemu wzrostowi ro-

ślin. Pojawiają się małe, piękne kwiatki. Z dnia na dzień liście na drzewach stają się coraz 

większe. Przybywa też kwiatów. Kolor zielony zaczyna dominować w otaczającym mnie świe-

cie.  

Wiosenna zieleń bardzo pozytywnie wpływa na samopoczucie moje i innych ludzi. O tej porze 

roku często wychodzę na dwór i obserwuję zachodzące w przyrodzie zmiany. Cieszę się, że 

mieszkam na Mazurach, które są Zielonymi Płucami Polski. 

Bardzo lubię wiosenną zieleń, ponieważ dobrze wpływa na mój humor.  

Adam Masiewicz [5b]  

___________________________________________________ 

 
 

 

Opracowała: Elżbieta Wąsik 

 



PROJECT – MY BODY, PROJEKT - MOJE CIAŁO 

26.03.2012        

Uczniowie klasy IIc na lekcji języka angiel-

skiego zrealizowali projekt pt. Moje ciało. 

Zajęcia te miały na celu utrwalenie znajo-

mości nazw części ciała w języku angielskim. Efek-

tem pracy były plansze słownikowe i plakaty, na 

których uczniowie opisali i namalowali omawiany 

zakres słownictwa.  

Podsumowaniem zajęć był quiz klasowy – I 

knowi it. 

 

  

 

KRAJE ANGLOJĘZYCZNE 

29.03.2012 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas szóstych w ramach tematyki związanej z krajami anglojęzycznymi 

przygotowali prezentacje multimedialne pt. „Wielka Brytania”. 

Najciekawsze prace przygotowali: 

 

Julia Pedzich - klasa VI c 

Michał Aronowski - klasa VI c 

Maria Tomczak - klasa VI c 

 

http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/samorzad/julka-6c.pdf
http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/samorzad/michal-6c-5Btryb-zgodnoC59Bci5D.pdf
http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/matylda/anglia-5Btryb-zgodnoC59Bci5D.pdf


PRYMA APRiLISOWY ZAWRÓT GŁOWY 

W związku z nadejściem długo oczekiwanej WIOSNY i zbliżającego się Pryma Aprilis 

ogłaszamy 

dzień 30 MARCA 2012r. (piątek)  

 
  

     Tego dnia prosimy, aby cała społeczność szkolna przyszła do szkoły w najdziwniejszych 

fryzurach, jakie będzie w stanie zrobić na głowie swojej lub koleżanki czy kolegi. Te uczesa-

nia, które wytrzymają do godziny 13.30 i będą nadal DZIWNE, zostaną nagrodzone.  

KONKURS FRYZUROWY ROZSTRZYGNIĘTY!!! 

POSTANOWILIŚMY WYRÓŻNIĆ: 

Jakuba Mejksztaniec z kl. 1a 

Martynę Panasiuk z kl. 2d 

Oliwię Tylutką z kl. 1b 

Kamila Szukiel z kl. 5c 

Julkę Pędzich z kl. 6c 

Kacpra Cichomskiego z kl. 6a 

 

Jury: pani Alina Rudak, Samorząd Szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚWIAT NIEWIDOMYCH 

 

 

Dnia 27.03.12 r. w Miejskiej Czytelni dla Dzieci w Ketrzynie  odbyło się spotkanie klasy 

IIa z Panią Ewą Maksymowicz. 

 

Bohaterka spotkania to osoba, która w wieku 30 lat zaczęła tracić wzrok. Dziś ta 50- 

letnia kobieta jest niewidoma. "Inność" nie dyskryminuje jej jako człowieka. Jest osobą pełną 

ciepła i wewnętrznej radości. Przekazała najmłodszym wiedzę na temat życia niewidomych     

i borykania się z trudami życia codziennego. Dzieci poznały drobny sprzęt ułatwiający życie 

Pani Ewie, m.in. sygnalizator gotującego się płynu, miernik poziomu płynów oraz długopis- 

przyjaciel. Wiele udogodnień zrobiła sama lub z pomocą męża, np. kartę do określania warto-

ści banknotów.  

Uczestnicy mieli też możliwość próby pisania alfabetem Braille'a. Pani Ewa pokazała 

zebranym, że można żyć szczęśliwie mimo niepełnosprawności. Potrzebne są oczywiście 

chęci i oczywiście nie tylko pomoc najbliżyszch i przyjaciół, ale również przechodniów.  

W podziękowaniu za to cenne spotkanie uczniowie odczytali fragment książki "Żółte 

kółka - mam na imię Inna" autorstwa Elizy Piotrowskiej. Potem, jak przystało na zespół "Je-

dyneczki", dzieciaki zaśpiewały piosenkę i wspólnie z gościem zatańczyły pląs.  

Podopieczni Doroty Gwardy dziękują Pani Bożenie Musielak za zorganizowanie i za-

proszenie na to spotkanie. 

 



 

 

 

 

 



POMAGAMY WIOSKOM DZIECIĘCYM 

 

      

 , 

 

 ! 

 

Misją Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce jest niesienie pomocy wszyst-

kim dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym jej utratą. Blisko 100 ty-

sięcy dzieci w Polsce jest pozbawionych opieki rodzicielskiej, a ponad 20 procent najmłod-

szych w naszym kraju żyje poniżej granicy ubóstwa. To smutne, że zbliżające się święta będą 

dla wielu z nich pełne smutku, samotności i wyrzeczeń. Razem możemy to zmienić. 

Z inicjatywy pani Renaty Kliszewicz klasy I B i IV B zorganizowały w szkole sprze-

daż piernikowych zajączków wielkanocnych (upieczonych i opakowanych świątecznie przez 

panią Renatę). Dnia 2 kwietnia 87 zajączków "rozeszło" się w ciągu dwóch przerw. Następne 

pierniczki będzie można zakupić w środę - 4 kwietnia. 

 

W ciągu czterech przerw uzbieraliśmy 260 zł - pieniądze zostały przesłane na konto SOS 

WIOSKI DZIECIĘCE. 
Dziękujemy za wsparcie! 

 

 



PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ NASZĄ SZKOŁĘ 

 

 

 

19.04.2012r. odwiedziły naszą szkołę dzieci z przedszkola "Malinka". 

 

Dzieci z Przedszkola Miejskiego Malinka wraz ze swoimi Paniami odwiedziły naszą 

szkołę. Miały możliwość obejrzeć bibliotekę szkolną, świetlicę, stołówkę i salę gimnastyczną. 

Chętnie wcieliły się w rolę uczniów, biorąc udział w lekcji otwartej, podczas której rozwią-

zywały kartę pracy. Szczęśliwe z otrzymanych szóstek opuściły naszą szkołę. 

Sylwia Szymańska 

 

 

 

 

http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/gazetka/przedszkole-malinka-017.jpg


W PIERWSZĄ ROCZNICĘ  

BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II 

 

Śpiewamy Błogosławionemu Janowi Pawłowi II ... 

1 maja minęła pierwsza rocznica beatyfikacji, czyli wyniesienia na ołtarze Papieża Po-

laka Jana Pawła II. Był to najszybszy proces beatyfikacyjny we współczesnej historii Kościo-

ła. Ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym oznacza, że jest on wzorem do naśladowania    

w tym, jakim był człowiekiem. 

Z tej okazji w przeddzień rocznicy uczniowie z zespołu "PROMYKI" zaprezentowali 

montaż muzyczny, którego treści przybliżyły nam tę wielką postać oraz wyrażały podzięko-

wania za ten wyjątkowy pontyfikat. 

Dzieci  dzieci pierwszokomunijne wykonały prace ukazujące wydarzenia z życia reli-

gijnego rodziny. 

 

Prace zostały wysłane do Ojca Świętego Be-

nedykta XVI z prośbą o błogosławieństwo. 

 

 

 

 

 

Małgorzata Piekarska 

  

 

http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/gazetka/1336391440alicja-jurewicz-002.jpg
http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/gazetka/jan-pawel-ii-004.jpg


KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU 

 

8.05.12r. klasa III a zaprezentowała inscenizację bajki  

"Księżniczka na ziarnku grochu" 

w Miejskiej Bibliotece im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie... 

 

 

Ponad trzy miesiące zajęły klasie IIIa ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowo-

wiejskiego przygotowania do inscenizacji "Księżniczki na ziarnku grochu". Przedstawienie 

swoją premierę miało 8 maja 2012 roku w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzy-

nie.  

Bajka uświetniła obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek organizowane dla dzieci      

w Miejskiej Bibliotece Publicznej przez panią Bożenę Musielak. Dnia 9 maja 2012 r. przed-

stawienie obejrzeli w auli szkolnej przedszkolaki z przedszkoli "Słoneczko" i "Kubuś Pucha-

tek" w Kętrzynie oraz cała społeczność uczniowska i rodzice uczniów klasy IIIa. W przygo-

towanie inscenizacji zaangażowany został cały dwudziestodziewięcioosobowy zespół klaso-

wy pod kierunkiem pani Anety Duda i pani Agnieszki Trypuckiej. Na uwagę zasługują nie-

zwykłe stroje i dekoracje wykonane specjalnie przez panie Beatę Borowską i Barbarę Boro-

wiec na potrzeby przedstawienia. Sztuka "Księżniczka na ziarnku grochu" łączy ze sobą kla-

syczną wersję bajki oraz nowoczesne akcenty – elementy stroju, mowa charakterystyczna dla 

współczesnej młodzieży. 

O powodzeniu przedstawienia świadczyły gromkie brawa publiczności i niezwykła sa-

tysfakcja wszystkich zaangażowanych w jego wystawienie. 

Aneta Duda, Agnieszka Trypucka 

 

 

http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/gazetka/iii-a-039.jpg

