MAŁY MISTRZ - SPRAWNOŚĆ TANCERZA
Po zdobyciu sprawności „Turysta” uczniowie klas pierwszych zaczęli przygotowywać się
do kolejnej - „Tancerza”.
Podczas zajęć odbyło się wiele ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Dzieci przeszły trening
z instruktorem fitness. Uczyły się kroków do układu tańca współczesnego. Trenowały układy
taneczne do ludowej muzyki przy akompaniamencie akordeonu i pianina. Pod koniec stycznia
odbył się konkurs tańca, na którym dzieci miały okazję pokazać swoje umiejętności. Wszystkie starały się i zdobyły sprawność tancerza.
Renata Kliszewicz
zajęcia w klasie I b

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC KĘTRZYNA
ROKU 2014
Sport to jej pasja - tak rozpoczął artykuł o swojej córce tata Anieli Żukowskiej. Za tę
pasję nasza uczennica została nagrodzona zaszczytnym tytułem Najpopularniejszego Sportowca Roku 2014 w Kętrzynie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZIMOWA WIZYTA W LESIE
Dnia 13.02.15 r. klasa 2a wybrała się do lasu w Św. Lipce na lekcję przyrody. Widok
ośnieżonych drzew lśniących w zimowych promieniach słońca zrobił na wszystkich duże
wrażenie.
Podążaliśmy leśnymi ścieżkami, przypatrując się tropom zostawionym na śniegu.
Z pomocą Pani Wiesławy Pręcikowskiej - leśnik- rozpoznawaliśmy ślady kuny, dzika, sarny,
jelenia i zająca. To znak, że nasze lasy zamieszkiwane są przez różnorodną zwierzynę.
Ścieżką dotarliśmy do paśnika, który zapełniliśmy przeróżnymi smakołykami. Pod okiem
naszego leśnego przewodnika przećwiczyliśmy chód sarny i jelenia. To była niezła zabawa!
Pomyśleliśmy też o ptakach. Karmnik zaopatrzyliśmy w ziarna, jabłka i słoninkę. Prawdziwą
atrakcją było przygotowanie przez nas budek lęgowych, które zawiesiliśmy na drzewach.
Mamy nadzieję, że wiosną zamieszkają w nich ptaki.
Spacer edukacyjny po lesie zakończyliśmy ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Na dalsze zajęcia udaliśmy się do leśniczówki. Wysłuchaliśmy tam nagrań z odgłosami zwierząt i poznaliśmy ich zwyczaje. Spotkanie z przyrodą zakończyliśmy ciepłą malinową herbatką i miodowym pierniczkiem.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy miejsce, w którym pół roku temu posadziliśmy drzewka wszystkie się przyjęły.
To była bardzo ciekawa i pouczająca wyprawa. Dziękujemy Pani Wiesławie Pręcikowskiej i całemu Nadleśnictwu Mrągowo za umożliwienie i przygotowanie nam tak wyjątkowego spotkania z przyrodą.

CZAS NA WALENTYNKI!
Walentynki! Ach, walentynki! Nie trzeba tego zbyt serio brać, ale fajnie jest
w upominku serduszko dostać albo dać!
13.02.15r. obchodziliśmy w naszej szkole WALENTYNKI .

SCENICZNA JEDYNKA – ZIMA

ZIMA W TEATRZE
Dnia 17 lutego odbyło się kolejne spotkanie teatralne Cztery pory roku. Tym razem Pierwszaki [1c] pod kierunkiem pani Doroty Wilczak wprowadzili nas w zimowy nastrój...

Przybyli goście mogli obejrzeć spektakl, który przeniósł ich do krainy ożywionych śnieżynek, bałwanków, pani Zimy, Mrozu i zabaw zimowych.

Dzieci włożyły wiele pracy i energii w profesjonalne przygotowanie się do występu. Pilnie
uczyły się piosenek, tańców i swoich kwestii.
Zaproszonym dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 4 bardzo podobał się taniec breakdance
w wykonaniu chłopców. Dziewczynki-śnieżynki tańczyły w rytmie Białego Walczyka. Efekt
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, przedstawienie spotkało się z gorącym przyjęciem,
dostarczyło zebranym wielu wzruszeń i uśmiechu.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI

Dnia 18.02.2015 r. do grona jedynkowych czytelników dołączyli uczniowie klas 1...
Uroczystość uświetnił występ uczniów klasy 1c zatytułowany
Zima, przygotowany pod kierunkiem pań: Doroty Wilczak,
Agnieszki Trypuckiej i Anety Duda. Po nim publiczność
obejrzała przedstawienie Książki lubią dzieci w wykonaniu
uczniów klasy 3c pod opieką p. Beaty Borowskiej. Po części
artystycznej nadeszła chwila uroczystego pasowania na czytelnika. Nowi czytelnicy złożyli przysięgę i obiecali przestrzegać
regulaminu biblioteki i wypożyczeń.
Koło redakcyjne „Nowinki Jedynki”

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
- ETAP SZKOLNY

W dniu 19.02.2015r. w naszej szkole zorganizowana została kolejna edycja szkolnego
turnieju Młodzież zapobiega pożarom. Jego głównymi celami były: zainteresowanie dzieci
i młodzieży problematyką ochrony przeciwpożarowej oraz popularyzacja znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania w wypadku powstania pożaru.
W tym roku szkolnym do udziału w turnieju zgłosiło się 12 uczniów reprezentujących
wszystkie klasy szóste i jedną klasę piątą. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się
z 17 pytań dotyczących znajomości przepisów przeciwpożarowych, ochrony ludności, ekologii, udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie wykazali się dużym poziomem wiedzy z zakresu pożarnictwa, a o zwycięstwie zadecydowały bardzo małe różnice punktowe. Tegoroczną
edycję turnieju zdominowały uczennice klasy 6a, które zdobyły trzy pierwsze miejsca. Dwie
z nich będą reprezentować szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w kwietniu
bieżącego roku w Kętrzynie.
Końcowe wyniki turnieju:
I miejsce – Maja Nowicka klasa 6a
II miejsce – Emilia Jankowska 6a
III miejsce – Julia Tytko 6a
Wszystkim uczestnikom gratulujemy a finalistkom życzymy dalszych sukcesów.
Marek Powolny, Andrzej Hapoński

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
"To, jak mówimy, jest obrazem tego, kim jesteśmy."
21 LUTEGO - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKA OJCZYSTEGO
Święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data
upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której
domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

To, jak mówimy, jest obrazem tego, kim jesteśmy - pod takim hasłem w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego...
W Turnieju wzięli udział uczniowie klas 6. Rywalizacja była zacięta, ale na wyrównanym poziomie. Zwyciężyła klasa 6a, zdobywając 26 punktów, klasy 6b i 6c zdobyły po 25
punktów.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

KRĘCIMY TELEDYSK

Dnia 21.02. w naszej szkole odbyło się nagranie teledysku do piosenki Dawida Kwiatkowskiego pt. Szkoła. Cały projekt jest zgłoszeniem do konkursu zorganizowanego przez
telewizję TVN.
Chętni uczniowie pod opieką p. Alicji Rudzińskiej stanęli na wysokości zadania.
Wspólnie udało im się stworzyć coś naprawdę ciekawego. Efekt niedługo będzie można zobaczyć.

NIE GAP SIĘ NA DRODZE - TURNIEJ WIEDZY
O RUCHU DROGOWYM

Turniej odbył się 23 lutego 2015r. Jego celem było utrwalenie
zasad ruchu drogowego (bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, bezpiecznego zachowania się na niej oraz znajomości znaków
drogowych).
Do turnieju przystąpiły wszystkie klasy drugie. Przybrał on formę współzawodnictwa
klasowego, zdrowej, wesołej rywalizacji. Uczniowie wybrani losowo odpowiadali na pytania,
rozwiązywali krzyżówki. W przerwie klasy popisywały się piosenkami przygotowanymi specjalnie na tę okazję.
W wyniku zaciętej walki ostatecznie wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - klasa IIa
II miejsce - klasa IIb
III miejsce - klasa IIc
IV miejsce – klasa IId
W nagrodę wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.
R.Kliszewicz, A. Dziemiańczyk

POWIATOWY KONKURS
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III
Dnia 23 lutego odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego klas I-III, w którym wzięło udział 16
uczniów klas III z naszego powiatu - z Legin, Reszla, Kruszewca,
Biedaszek i Kętrzyna (SP1, 3, 4 oraz ZS1).
Mimo rywalizacji konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Wyniki końcowe przedstawiają się
następująco:
I miejsce Julia Sychłowyj
Szkoła Podstawowa w Kruszewcu
II miejsce Małgorzata Taras
Szkoła Podstawowa w Kruszewcu
III miejsce Zuzanna Chodak
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody od sponsora konkursu wydawnictwa Macmillan.
Gratulujemy uczestnikom, życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego.
Zespół przedmiotowy języka angielskiego

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WM
W SZACHACH DRUŻYNOWYCH

24.02.2015 w Centrum Kultury w Ostródzie odbyły się Mistrzostwa Województwa
WM w Szachach Drużynowych Szkół Podstawowych. Nasza drużyna w składzie: Jakub Żółkiewski (kapitan), Kornelia Kułak, Mateusz Kułak, Grzegorz Koczela, Michał Warkowski,
kolejny raz znalazła się na podium mistrzostw, zajmując III miejsce. Tym samy zespół uzyskał prawo startu w Mistrzostwach Polski w Szachach Drużynowych. W zawodach startowało
11 zespołów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Do sukcesów naszych szachistów przyczynił się trener zespołu p. Mirosław Kruklis, który
prowadzi zajęcia szachowe w naszej szkole.
Opiekunem podczas zawodów był p. Andrzej Hapoński.
Serdeczne podziękowania dla p. Anety Dudzińskiej i p. Arkadiusza Warkowskiego za transport do Ostródy.

