
KOLEJNY SUKCES NASZYCH SZACHISTÓW 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 

 

 
 

   

 

     W dniu 19.03.2014 w Ostródzie odbyły się coroczne Mistrzostwa Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego Szkół Podstawowych w Szachach Drużynowych.  

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Jakub Żółkiewski, Szymon Opoka, Grzegorz Koczela, 

Kornelia Kułak i Mateusz Kułak po raz drugi zdobyła mistrzostwo województwa. 

 



 
 

Tym razem nie dali szans rywalom i wygrali wszystkie mecze. W zawodach startowało 16 

zespołów. Wygrywając mistrzostwa, uzyskali prawo uczestnictwa w Mistrzostwach 

Ogólnopolskich Szkół Podstawowych w Szachach Drużynowych. 

Trenerem szachistów jest p. Mirosław Kruklis, który prowadzi zajęcia szachowe w naszej 

szkole. 

Opiekunką podczas zawodów była p. Grażyna Jaszczuk. 

 

Naszej drużynie i trenerowi gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy na arenie 

ogólnopolskiej. 

 

„CZYSTY, WESOŁY CHODZĘ DO SZKOŁY" 

 

 



Jak ważne jest dbanie o higienę – wie każdy z nas. Aby kształtować dobre nawyki  

u dzieci, należy dawać im przykład, edukować i wspierać. Taki cel przyświecał 

ogólnopolskiej akcji społecznej drogerii Rossmann... 
 

  

 

Rysunki, wiersze, hasła... - technika dowolna, ale temat ten sam. Uczniowie klas 1-3 brali 

udział w Ogólnopolskim Konkursie „Twój niezbędnik higieniczny”, wykonując prace 

artystyczne na temat „Czysty, wesoły chodzę do szkoły”. 

Pomysłowość oraz zaangażowanie dzieci były ogromne. Starania 

wszystkich uczestników zostały nagrodzone. Drogeria Rossmann 

ufundowała niezbędniki higieniczne zawierające: mydło, 

chusteczki higieniczne, szczoteczkę i pastę do zębów oraz 

szampon dla dzieci. 

Twórczość literacka klasy 2c 

***** 
Kiedy mydło idzie w ruch 

Mama mówi – ale ZUCH! 

Myjesz ręce, uszy, twarz 

I już czyste wszystko masz! 

Wtedy możesz iść do szkoły - 

JESTEŚ CZYSTY I WESOŁY!!! 

                                                           Adrian Kaszuba - kl. 2c 

 

***** 
MAMA CIĄGLE MI POWTARZA: 

„UMYJ RĘCE PRZED JEDZENIEM”. 

WIĘC GDY SIĘGAM PO KANAPKI, 

ZAWSZE SPEŁNIAM JEJ ŻYCZENIE. 

MYJĘ RĘCE, BO WIEM O TYM, 

KTO ICH NIE MYJE, MA KŁOPOTY! 

A CHOROBY – TO RZECZ JASNA – 

BIORĄ SIĘ Z BRUDU I BASTA!!! 

                                            Piotr Racki – kl.2c 

  



***** 

Kogut zapieje, budzik zadzwoni... 

Wstaję, bo idę do szkoły. 

Zęby dokładnie myję, 

uszy dobrze szoruję... 

Bym wszystko słyszał, co pani na lekcji dyktuje. 

Zdrowe jem śniadanie - co mama przygotuje. 

Witaminkę szybko piję, 

bym odporność miał i siłę! 

Ubranie czyste, pachnące ubieram... 

Kanapki do plecaka pakuję... 

Mamusi za wszystko dziękuję... 

I CZYSTY, WESOŁY WYCHODZĘ DO SZKOŁY!!! 

                                                            

  Jakub Mitkiewicz – kl. 2c 

  

***** 
By do szkoły udać się, 

najpierw umyć muszę się. 

Buzia, zęby – to podstawa! 

Ręce – także ważna sprawa! 

Wówczas w lustrze me odbicie 

mówi do mnie: „SUPER MYCIE!”. 

W szkole muszę dopilnować, 

by zarazki izolować. 

Gdy zapytasz o higienę - 

U mnie ona zawsze w cenie! 

Bo higiena mnie nie trudzi – 

czystość zbliża mnie do ludzi! 

                                               

   Mateusz Andzulewicz – kl. 2c 

  

***** 
Wcześnie rano dzisiaj wstałam, 

Bo do szkoły iść chciałam. 

Najpierw zęby, buzia, uszy, 

Potem bluza, spodnie, buty.... 

I gotowa w pełni cała 

Do szkoły się wybrałam. 

Dzień był piękny i wesoły, 

bo czysta poszłam do szkoły! 

                                                       

 Aleksandra Markowska – kl. 2c 

  

 

 

B.Borowska 

 

  

 



KOLOROWE ŁĄK KRÓLOWE 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny Kolorowe łąk królowe . 

Wyniki: 

 

Klasy I- III 

 

I miejsce – Jakub Sieńko kl. I a 

II miejsce – Michał Warkowski kl. I c 

III miejsce – Nikola Rogińska kl Ia 

Wyróżnienia: Patrycja Ściechowska kl. I b 

Piotr Warchoł kl. I c 

Kinga Winiarska kl. II a 

 
   

 

 

Klasy IV – VI 

 

I miejsce – Zofia Kwasiborska kl. V a 

II miejsce – Nina Tomasik kl. VI b 

III miejsce – Malwina Duda kl. V a 

Wyróżnienia: Maciej Kamiński kl. IV a, Mateusz Kułak kl. Va 

 
 
 

 

Sylwia Szymańska 

 

 

 



XVI SZKOLNY KONKURS POETYCKI JA – POETA 
 

 
 

Tegorocznym motywem przewodnim naszego konkursu był zimowy pejzaż. 

 

LAUREACI XVI SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO „JA – POETA” 

 

kategoria klasy 5 - 6: 

I miejsce – Weronika Żołędziowska [6a] 

II miejsce – Dominika Molda [6b] 

III miejsce – Jakub Gromelski [6c] 

Wyróżnienia: Katarzyna Dolewska [5c], Bartosz Kisły [5b], Dominika Banasik [6c]  

 

kategoria klasy 3 - 4: 

I miejsce – Patryk Boszko [4d] 

II miejsce – Wiktoria Dzięgielewska [4d] 

III miejsce – Justyna Bieniek [4b] 

wyróżnienie – Sandra Pałasz, Karolina Żyźniewska [4a], Aleksandra Szyćko [4b] 

  

Sroga zima daje się we znaki, 

uciekają wszystkie ptaki. 

Dzieci lepią dziś bałwana 

i śniegu mają po kolana. 

Śnieg pod nogami skrzypi skrzyp, skrzyp, 

w stawach nie ma żadnych ryb. 

Dzieci lubią panią zimę, 

która ma białą pelerynę, 

i nie chcą, by się skończyła, 

bo dopiero co do nich przybyła. 

                                   PATRYK BOSZKO (4D) 



Nadchodzi zima. 

Dachówki śpiewają, dzwonki namawiają, 

by wyciągnąć sanki i lepić bałwanki. 

Zima przeszła właśnie przez sad, 

zamroziła szare liście, 

które spadły oczywiście. 

Wiatr mocno wyje, 

mróz mrozi wielki 

i wodę ścina w lustra sopelki. 

Śnieg pod nóżkami skrzypi, skrzyp, skrzyp, 

jeziorka zamarzają, 

dzieci po nich się ślizgają. 

                          

  WIKTORIA DZIĘGIELEWSKA (4D) 

 

"Miasto zimą" 

Na ulicy ślizgawica, puch przykrywa dachy. 

Wietrzyk mocno wieje, ledwo widać gmachy. 

Zimno jest i chłodno, mróz dziś czują wszyscy. 

Po śnieżnej kołderce idą, jakby byli zimie bliscy. 

Niosą torby, parasole, spieszą się, by zdążyć do zmroku. 

Bo mroźna zima właśnie zawitała, zima, na którą czekali od roku. 

JUSTYNA BIENIEK (4B) 

          "Zimowy lis" 

Po białym dywanie chodzi lis. 

Ma grube futro i puszysty ogon. 

Z zimy sobie drwi. 

Biały śnieg w powietrzu błyska 

jak gwiazdeczka na niebie. 

Zimna, pochmurna noc, 

ale lis jest u siebie.  

       ALEKSANDRA SZYĆKO (4B) 

 

"Gdy spadnie śnieg" 

W lśniącym lesie ociężałe gałęzie 

rzucają jasny blask. 

Roześmiany zwykle księżyc 

jak świat już uśpiony. 

Wiatr jedyny cieszy się zimową nocą. 

Unosi białe kołtuny śniegowe, 

by z powrotem usadzić je na ziemi. 

Cały las okryty delikatną szatą 

wydaje się zaczarowany. 

Wysoko gwiazdy przedzierają się przez półmrok, 

żeby nadać blasku wszystkiemu dookoła. 

W lesie leciutkie kryształki 

lśnią niczym diamenty... 

Cisza. Spokój. Świat śpi... 

                                                   

 WERONIKA ŻOŁĘDZIOWSKA (6A) 



KOŁO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 

ZAJĘCIA W SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

 

 

Sobotnie zajęcia w sali gimnastycznej mają na celu doskonalenie techniki jazdy 

rowerem. Jazda po sprawnościowym torze przeszkód pomoże w opanowaniu roweru. To my 

kierujemy rowerem, a nie rower nami. 

 

 

 

 

 

WIOSENNE ZAJĘCIA  

W MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO 

 

 
 

 

 

Przyszła wiosna, czas na wycieczki rowerowe. Zanim ruszymy w trasę, ćwiczymy też w 

miasteczku ruchu drogowego. 

 

 

 



NIGDY WIĘCEJ WOJNY! 

 

 
 

W marcu w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pod hasłem: "Nigdy więcej 

wojny!" Przeprowadziły go panie: Elżbieta Krupienik i Sylwia Szymańska. Uczniowie jak 

zawsze stworzyli wiele pięknych i inspirujących prac, które promują pokój na całym świecie. 

Odważnie podjęli się tematu tak bardzo ważnego dla każdego człowieka. Dzieła młodych 

artystów prezentuje wystawa, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy 

  

LISTA LAUREATÓW 
klasy I - III 

I miejsce - Nikola Dudzik [2a] 

II miejsce - Adam Wojciechowski [2c] 

III miejsce - Kamil Dymidziuk [1b] 

WYRÓŻNIENIA: Karolina Korenik [2a] i Nikola Rogińska [1a] 

  

klasy IV - VI 

I miejsce - Izabela Fejfer [6a] 

II miejsce - Maja Kozłowska [5c] 

III miejsce - Patrycja Tkaczuk [6b] 

WYRÓŻNIENIA: Szymon Wąsiewicz [4a] i Patrycja Świdwa [6a] 

  

 



SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

 
Jedną z wielu tradycji naszej szkoły są konkursy 

recytatorskie. Mają one na celu kształtowanie wrażliwości na piękno 

języka polskiego poprzez sztukę pięknego mówienia wierszy, czyli 

recytacji. Takie spotkanie stwarza dzieciom możliwość 

zaprezentowania poezji dziecięcej. 

Podczas artystycznej konfrontacji uczniowie mają okazję  

do przeżycia jedynej w swoim rodzaju przygody z nowymi 

wierszami. Forma konkursu wymaga od uczniów zainteresowania 

publiczności, a więc nie tylko wybitnej dykcji, ale także 

interesującej interpretacji. 

Szkolny Konkurs Recytatorski cieszy się dużym zainteresowaniem 

uczniów i nauczycieli. Ogromny wsparciem dla dzieci, szczególnie  

z klas I-III, są rodzice, którzy pracują ze swoimi pociechami w domu 

(uczą wiersza na pamięć, poprawiają wymowę…). Taki występ podczas konkursu 

recytatorskiego to efekt ciężkiej pracy wielu osób. 

Dnia 9 kwietnia 2014r. odbył się już po raz 35. Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło 

w nim udział 38 uczniów, po dwóch reprezentantów z każdej klasy. Poziom tegorocznych 

zmagań był wysoki. Cieszy fakt, że wśród pierwszoklasistów pojawiają się prawdziwe 

talenty. Komisja w składzie: Agnieszka Dziemiańczyk, Aneta Duda oraz Alina Rudak 

wyłoniła laureatów. A oto wyniki: 

KLASY I 

I miejsce – Wiktor Smosarski (1a) 

II miejsce – Kamil Dymidziuk (1b) 

III miejsce – Gabriela Malińska (1d) 

KLASY II 

I miejsce – Julia Babynko (2b) 

II miejsce – Julia Popławska (2c) 

wyróżnienia: Karolina Korenik (2a) i Kinga Winiarska (2a) 

KLASY III 

wyróżnienie – Dominik Koprowski (3a) 

KLASY IV 

I miejsce – Norbert Świderski (4a) 

II miejsce – Jan Balik (4a), Julia Lewkowicz (4b) 

III miejsce – Patryk Boszko (4c) 

KLASY V 

I miejsce – Maria Lender (5a)  

wyróżnienie – Emanuel Andrzejewski (5b) 

KLASY VI 

I miejsce – Wiktoria Tonojan (6a) 

II miejsce – Seweryn Dziemiańczyk (6b) 

III miejsce – Bartosz Trypucki (6a)  

wyróżnienia: Dominika Banasik (6c) i Bartosz Lemanek (6c) 

Podczas eliminacji miejskich (15.04.2014r.) szkołę będą reprezentowali: 

1. Wiktor Smosarski  

2. Kamil Dymidziuk  

3. Norbert Świderski  

4. Jan Balik  



UROCZYSTE UPAMIĘTNIENIE ZBRODNI 

KATYŃSKIEJ I HOŁD PAMIĘCI OFIAR 

KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 
 

10 kwietnia 2014r. po raz czwarty uczciliśmy pamięć ofiar największej katastrofy 

lotniczej w historii Sił Powietrznych RP z udziałem pary prezydenckiej i czołowych 

przedstawicieli m.in. polskiej polityki. 

 

 
 

 Z okazji zbliżającej się rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz czwartej rocznicy 

Katastrofy Smoleńskiej odbyły się uroczystości upamiętniające te tragiczne w historii 

polskiego narodu wydarzenia. W uroczystościach brali udział przedstawiciele klas szóstych 

wraz z Pocztem Sztandarowym szkoły.  W dniu 10 kwietnia pod Ratuszem na placu 

Piłsudskiego w Kętrzynie odbył się kolejny Apel Pamięci zadedykowany ,,Ofiarom katastrofy 

pod Smoleńskiem”, który poprzedziła msza św. w kościele św. Katarzyny . 

  

Maria Skwarczyńska 

 

 

„W CISZY OCZEKIWANIA... "  

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
 

 

Przygotowując się do najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych, 

uczniowie z zespołu Promyki przedstawili 7.04.14r. montaż muzyczno-słowny w parafii św. 

Katarzyny, ukazując fragment misterium męki Jezusa. 

 

 



 
 

 



Dzieci pragnęły przybliżyć odbiorcom wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat w sposób 

zrozumiały i bliski, śpiewając współczesne pieśni wielkopostne, opowiadające o 

bezgranicznej miłości Boga do człowieka oraz skłaniające do refleksji nad własną osobą. 

Ostatnie dni Wielkiego Postu, a zwłaszcza te poprzedzające Niedzielę Palmową, 

obfitują w różnego rodzaju przedstawienia pasyjne, które usiłują ukazać to pierwsze w 

dziejach świata misterium, będące dla nas wielką tajemnicą. 

Parafianie występ naszych uczniów nagrodzili oklaskami. 

  

Występ w szkole w dniu 11.04.2014r.  

 

 
 

 

Zespół Promyki przedstawił społeczności szkolnej Misterium Męki Pańskiej. 

Przedstawienie obejrzały również zaproszone przez nas dzieci trzech grup przedszkolnych  

z Puchatka i Malinki. Dziękuję serdecznie naszym trzem panom Andrzejom (Hapońskiemu, 

Kliszewiczowi, Pawlaszkowi) za pomoc przy nagłośnieniu i przygotowaniu rekwizytów.  

  

 

M. Piekarska 

 

 

 
 


