HAŁAS - NIEWIDZIALNY WRÓG

Uczniowie klas II i III oraz dzieci ze świetlicy szkolnej wykonali prace na temat „Hałas –
niewidzialny wróg”, które to zostały wywieszone w holu naszej szkoły.
W związku z realizacją programu profilaktycznego
„USŁYSZEĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS…”
uczniowie klas piątych wzięli udział w konkursie poetyckim na wiersz o ciszy.

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:
Kinga Łysowska [5a] - I miejsce
Damian Tokarski [5b] - II miejsce
Maciej Dadoś [5a] - III miejsce
Wyróżnienia przyznano:
Bartoszowi Trypuckiemu [5a], Weronice Groch [5a], Łukaszowi Kowalskiemu [5a]
Zwycięzcom gratulujemy i informujemy, że wiersze zostaną zaprezentowane społeczności
szkolnej w formie plakatu.

WIZYTY PRZEDSZKOLAKÓW JEDYNCE

18.10.2012r. naszą szkołę odwiedziły dzieci z przedszkola „Malinka”,
a 30.10.2012r. z przedszkola "Kluczyk".
Przedszkolaki z „zerówki” uczestniczyły w lekcjach otwartych prowadzonych przez panie:
S. Szymańską, R. Kliszewicz. i A. Dziemiańczyk. Następnie zwiedziły bibliotekę, świetlicę,
gabinet pielęgniarski. Naszych małych gości pożegnaliśmy słodkim poczęstunkiem. Oni sami
zostawili dla trzeciaków upominki w postaci własnoręcznie wykonanych zakładek do książek
i jabłuszek.

KLASA III A Z WIZYTĄ W PIEKARNI

Skąd się bierze chleb? Zawsze myślałem, że przynosi go tata...

Czy to prawda? Klasa IIIa to sprawdziła. Okazało się, że w drzwiach piekarni powitał
nas właściciel, sam Mistrz Jan! Dzięki niemu poznaliśmy tajemnice chleba. Byliśmy bardzo
zdziwieni, gdy Mistrz opowiedział nam o wypiekach i ich produkcji. Najpierw ciasto trafia
do " kotłów", a następnie do maszyny, która je ,,rozciąga". Po uformowaniu i wyrośnięciu
jedzie do pieca, gdzie piecze się w temp. ok. 228 stopni.
A czy kobiety też pracują w piekarni? Tak! Ale jako cukierniczki, które robią ciasta
i ciastka. To była bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka. Dziękujemy właścicielowi piekarni
Janowi Nowakowi i p. Dariuszowi Kamińskiemu za zorganizowanie wyjazdu.
Jan Balik III a

TURNIEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"BEZ NAUKI TRUDNO BYĆ KRÓLEM"
Dnia 6.11.12r. w hali MOSiR odbył się turniej „Bez nauki trudno być królem”, w którym
wzięły udział reprezentacje wszystkich szkół podstawowych w Kętrzynie. Związany był z
Januszem Korczakiem, "Starym Doktorem" - wielkim przyjacielem dzieci.
Inicjatorem i organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Oświatowe, a honorowy patronat
nad imprezą objął Burmistrz Kętrzyna Pan Krzysztof Hećman.
Uczniowie klas I-VI reprezentujący naszą szkołę zostali poddani niezwykle trudnej próbie,
musieli bowiem zmierzyć się ze swoimi kolegami z innych szkół, startując w różnych konkurencjach, m.in.: grze w kręgle, budowaniu wieży z klocków, rysowaniu portretu króla Maciusia, śpiewaniu kołysanki.
Reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w to wartościowe przedsięwzięcie.

Anonim, 07.11.2012, 18:16

Odpowiedź

było super, Dodajcie zdjęcia
pozdrawiam :)

, 07.11.2012, 19:38

Odpowiedź

Mnie zauroczyła Ania Kłek, która pięknie przeczytała fragment powieści.
Gratuluję! byłaś najlepsza.

, 07.11.2012, 19:39

Odpowiedź

Sprawdził się też nasz Omnibus. Był najlepszy.

, 08.11.2012, 08:41

Odpowiedź

ta piosenka, którą śpiewały te dziewczyny, była fajna

, 08.11.2012, 11:48

Odpowiedź

Cytat Nieznany: Mnie zauroczyła Ania Kłek, która pięknie przeczytała fragment powieści.
Gratuluję! byłaś najlepsza.
Tylko szkoda ze nie wygrała.

, 11.11.2012, 09:57
"Jedyneczki"- śpiewałyście cudnie. brawo!!!

Odpowiedź

PIŁKA SIATKOWA

W dniu 07.11.2012r. reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w miejskich zawodach w piłce siatkowej dziewcząt
klas szóstych. Zawody odbyły się w hali MOSiR w Kętrzynie. Wzięły w nich udział 4 drużyny reprezentujące
wszystkie kętrzyńskie szkoły podstawowe. Ogółem odbyło się 6 spotkań, a pojedynki rozegrane zostały w systemie
,,każdy z każdym’’. Po bardzo wyrównanych spotkaniach
zawodniczki naszej szkoły w decydującym meczu nieznacznie przegrały z drużyną SP4, zajmując ogólnie II
miejsce w turnieju. Reprezentacja naszej szkoły tym samym będzie reprezentowała miasto w zawodach powiatowych, które odbędą się w listopadzie bieżącego roku
w Kętrzynie.

Klasyfikacja końcowa zawodów:
I miejsce - SP4
II miejsce - SP1
III miejsce - ZS1
IV miejsce - SP3

Szkołę naszą reprezentowały: Wiktoria Babecka, Marta Młyńczak, Milena Łyszczarek, Izabela Lubieniecka, Julita Serwin, Helena Jankowska, Katarzyna Tetfejer, Milena Filipkowska i Kamila Pietuszyńska

Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny

TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM

Dnia 7 listopada 2012r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie
uczniowie klasy V „c”,
wraz z wychowawczynią panią Barbarą Groch,
obejrzeli przedstawienie zatytułowane
„Ty też możesz zostać świętym”.

Przygotowali je uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie. Był to program słowno-muzyczny, którego tematyka nawiązywała do tradycji Święta
Zmarłych, do religii i historii. Uczniowie SOSW w Kętrzynie bardzo starannie przygotowali
się do występu, podziwialiśmy wspaniałą grę młodych artystów, ciekawe stroje i dekoracje
przygotowane przez nich samych.
Występ bardzo nam się podobał. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodyczami.
Magdalena Paczkowska kl. 5c

FESTIWAL PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ

Już po raz siedemnasty w Pieniężnie odbył się Regionalny
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej. W tym roku
nasi uczniowie również odnieśli sukces.
Dnia 9.11.12 r. na scenie Domu Kultury w Pieniężnie zaprezentowali się Maria Lender (jako solistka) oraz zespół
"Zgrane Dzieciaki" w składzie: Konrad Karanowski, Maria Lender, Adam Linowski, Jakub Opala, Kamil Wielgus, Łukasz Zając. Marysia, wyśpiewując utwory "Białe
róże" i "Hej, hej, Ułani", poruszyła serca zebranych. Doskonałym pomysłem okazało się zaangażowanie chłopców do wykonania "Piechoty". Pieśń
"O mój rozmarynie", do której włączono słowiczy głos Marysi, zebrała ogromne brawa.
Jury składające się m.in. z prof. Jacka Szarzyńskiego (profesor UWM w Olsztynie, filharmonik, kameralista, flecista związany z Filharmonią Olsztyńską) doceniło starania naszych
uczniów i Pani Doroty Gwardy, nagradzając ich dwoma pierwszymi miejscami.
Kształtowanie postaw patriotycznych należy zacząć już od najmłodszych lat. Udział w tego
typu konkursach pozwala zaszczepić w młodym pokoleniu chęć popularyzowania i śpiewania
utworów patriotycznych, rozwija również świadomość narodową, obywatelską i kulturową.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada o godzinie 10.00 w bazylice pod wezwaniem św. Jerzego mszą świętą rozpoczęły się obchody 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 655 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Po mszy poczty sztandarowe i delegacje instytucji,
organizacji, partii politycznych i mieszkańcy Kętrzyna przemaszerowali pod pomnik
"W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom - Obrońcom Ojczyzny 1939
- 1956".
Jak co roku w uroczystościach tych udział wzięli uczniowie klas szóstych, nauczyciele, dyrekcja szkoły i poczet sztandarowy.
Ponadto zespół w składzie: Maria Lender, Jakub Opala,
Łukasz Zając, Konrad Karanowski, Adam Linowski uświetnił spotkanie władz miasta, radnych, dyrektorów
szkół, przedstawicieli miast partnerskich i zaproszonych
gości połączone z prelekcją na temat historii Kętrzyna.
Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali cztery pieśni
patriotyczne i tym samym mieli swój wkład w dziecięce
obchody Święta Niepodległości i jubileuszu powstania
miasta.

ŚWIĘTO NASZEGO MIASTA
11 listopada to również
święto naszego miasta
- 665 rocznica nadania Kętrzynowi
praw miejskich
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1329 roku. Na skraju puszczy, przy pruskiej
osadzie Rast, Krzyżacy wybudowali drewnianą strażnicę nazwaną Rastenburg. Znajdowała
się ona prawdopodobnie na wzgórzu nad rzeką Guber, w miejscu, gdzie około pół wieku później wybudowano stojący do dnia dzisiejszego obronny kościół św. Jerzego. Zadaniem strażnicy i osadzonej w niej załogi była obrona tej części państwa zakonnego przed licznymi wyprawami litewskimi; był to także punkt etapowy w krzyżackich wyprawach na Litwę. Strażnica,dwukrotnie zdobywana i palona przez Litwinów - 3 listopada 1345 roku przez wojska
książąt Olgierda i Kiejstuta oraz 22 lutego 1347 roku była każdorazowo odbudowywana, położona przy niej osada zaludniała się nowymi mieszkańcami.
11 listopada 1357 roku komtur Bałgi Johan Schindekopf nadał osadzie przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim.

