
III PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 
 

 
 

Dnia 24.05.14 r. w bazylice św. Jerzego odbył się III Przegląd Piosenki Religijnej. 

Naszą szkołę reprezentowali zespół Jedyneczki i solistka Maria Lender. Zespół zajął I miej-

sce w kategorii chórów dziecięcych, natomiast Marysia w kategorii solistów zajęła III miej-

sce. 

PRZYGODA Z MUZYKĄ 
 

 
 

Mali muzycy z naszej szkoły mieli okazję  zaprezentować swoje umiejętności... 

27 maja 2014r. wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Mali 

muzycy mięli okazję zaprezentować swoje umiejętności. Wykonane utwory to efekt systema-

tycznej i wytrwałej pracy pod kierunkiem nauczycieli Szkoły Muzycznej Yamacha, gdzie 

podstawowymi instrumentami są keyboard i gitara klasyczna. W koncercie zarówno jako słu-

chacze, jak też wykonawcy uczestniczyły dzieci z przedszkola Puchatek. 

   Klasa 4c skorzystała także z zaproszenia Państwowej Szkoły Muzycznej i 29 maja 

obejrzała przedstawienie pt. Jaś i Małgosia. Uczniowie przypomnieli sobie znaną od wcze-

snego dzieciństwa bajkę, ale przede wszystkim mieli okazję usłyszeć barwę i dźwięki wielu 

różnorodnych instrumentów. Tam również usłyszeli utwory w wykonaniu swoich kolegów  

i koleżanek. 

 

A. Jurewicz 



JAK POWSTAJE GAZETA? 
  

 
 

Dnia 29.05.14r. uczniowie klasy 1c wzięli udział w lekcji bibliotecznej, której celem było 

zapoznanie dzieci z procesem powstawania gazety...  

 

Panie nauczycielki pracujące w bibliotece szkolnej przedstawiły dzieciom etapy pracy 

przy powstawaniu gazety. Uczniowie dowiedzieli się przy tym o psotach chochlika drukar-

skiego i kaczki dziennikarskiej. Zwieńczeniem lekcji było zaprojektowanie strony tytułowej 

gazety. Najpiękniejsze okładki nagrodzono biletem do kina.   

  

 

ZWIEDZANIE SUWALSZCZYZNY 
     

Klasa 5a pod opieką p. Anny Korenik i p. Alicji Rudzińskiej zwiedzała w dniach 28 – 

30.05.2014r. Wigierski Park Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy. 

 

      Zajęcia rozpoczęły się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości 

Krzywe. Tam uczniowie obejrzeli film i prezentację multimedialną, zwiedzili wystawę zwie-

rząt WPN. Kolejnym etapem był przemierzenie ścieżek edukacyjnych Las/Suchary i obejrze-

nie wystawy etnograficznej.  

Następnymi punktami programu było zwiedzanie Zespołu Klasztornego w Wigrach i zajęcia 

ceramiczne, podczas których uczestnicy wycieczki uczyli się lepienia naczyń z gliny.  

Pod koniec tego ekscytującego dnia udaliśmy się na nocleg do Kompleksu Turystycznego  

U Jawora w Gawrych – Rudzie. 

Drugi dzień również owocował w wiele atrakcji. Po zwiedzeniu Muzeum Wigier w Starym 

Folwarku uczniowie wraz z opiekunkami pływali łodzią z przeszklonym dnem i uczestniczyli 

w lekcji muzealnej pt. Bóbr i jego rodzinka. Następnie w miejscowości Tartak uczestniczyli  

w zajęciach z przetwórstwa mleka tradycyjnymi metodami. 

Trzeci dzień to zwiedzanie wspaniałych terenów Suwalskiego Parku Krajobrazowego i wspi-

nanie się na występujące tam wzniesienia. 

Na zakończenie tego niezwykłego wyjazdu uczniowie i opiekunowie zasmakowali pyszności 

w ulubionym McDonaldzie. 

 

                                                                                      Anna Korenik 

 

 



WYCIECZKA TRÓJMIASTO 
 

 
 

 

W dniach 29-30 maja odbyliśmy wycieczkę do Trójmiasta. W programie mieliśmy: 

Akwarium w Gdyni i promenadę, ZOO w Gdańsku Oliwie, Sopot-Molo, zajęcia w Eduparku 

Morena, zwiedzanie PGE Arena, zwiedzanie statku Sołdek, wystawę multimedialną w Mu-

zeum Morskim, spacer po Starówce w Gdańsku. 

 

  

DZIEŃ DZIECKA - DZIEŃ RADOŚCI 
 

Na dzieci z naszej szkoły w tym dniu czekało wiele atrakcji ... 
 

KLASA 1c 
  

 
   



  Dnia 30 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka uczniowie klasy 1c uczestni-

czyli w zajęciach plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury. Każdy z wielkim zapałem 

pracował nad projektem wzoru na swojej koszulce. Dzięki specjalnym mazakom do tkanin 

dzieci malowały postacie ze swoich ulubionych bajek i gier komputerowych. Następnie z całą 

klasą udaliśmy się na pyszne lody. 

  

Sylwia Szymańska 

KLASA 3a 
  

 
  

Ten szczególny dzień uczniowie klasy 3a obchodzili wspólnie z uczestnikami terapii 

zajęciowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dzieci obejrzały przedstawienie pt. Przyjaciel 

od zaraz w wykonaniu starszych kolegów i koleżanek, którzy pokazali ogromne zaangażowa-

nie podczas odgrywania swoich ról, towarzyszyły temu niesamowite emocje. Młodsi aktorzy 

zrewanżowali się pięknym programem artystycznym mówiącym o prawach dzieci. Wykonali 

kilka piosenek z repertuaru Majki Jeżowskiej. Dziecięce piosenki wprowadziły wszystkich  

w cudowny nastrój, przypomniały o wspaniałych beztroskich latach. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

  

 

KONKURS MATEMATYCZNY PANDA 
 

Znamy wyniki  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO   
 

Oto najlepsze wyniki naszych uczniów:  

Klasa 4 
MAŁGORZATA KŁEK – miejsce w kraju 20 – suma punktów 41/60 

JUSTYNA BIENIEK - miejsce w kraju 23 – suma punktów 39/60 

WINIARSKI KACPER - miejsce w kraju 23 – suma punktów 39/60 

RENC DOMINIKA - miejsce w kraju 23 – suma punktów 39/60 



BARTOSZ HEJDUK - miejsce w kraju 25 – suma punktów 36/60 

JAKUB KOCIĘCKI - miejsce w kraju 25 – suma punktów 36/60 

DOMINIKA BAŁTROCZUK - miejsce w kraju 25 – suma punktów 36/60 

 

Klasa 5 
ADRIAN SOŁOMIN - miejsce w kraju 27 – suma punktów 34/60 

LENDER MARIA - miejsce w kraju 29 – suma punktów 32/60 

TYTKO JULIA - miejsce w kraju 31 – suma punktów 30/60 

 

Klasa 6 
SKÓRA KONRAD - miejsce w kraju 15 – suma punktów 46/60 

DADOŚ MACIEJ - miejsce w kraju 15 – suma punktów 46/60 

TRYPUCKI BARTOSZ- miejsce w kraju 16 – suma punktów 45/60 

SOBCZYK WIKTOR - miejsce w kraju 25 – suma punktów 36/60 

  

  

DNI RODZINY 
 

 
 

 

Dnia 31.05.14 r. zespół Jedyneczki swoim występem uświetnił Dni Rodziny w Domu Pomo-

cy Społecznej w Kętrzynie. 

 

Dzieci zaprezentowały kilka wesołych piosenek mówiących o miłości i szacunku. Ponadto 

uśmiechy na twarzach zebranych wywołały tańce w wykonaniu Laury, Karoliny i Maćka. 

Po występie przyszedł czas na zabawę. Przeciąganie liny, konkurs na mumie to tylko nielicz-

ne atrakcje, w których brały udział dzieci. Na zakończenie zebrani posilili się kiełbaską z gril-

la i innymi smakołykami. 

 

NASZYM KOCHANYM MAMOM!!! 
 

 

Dzieci z klas 1b i 1c uczcili święto swoich mam... 
 

     KLASA 1b 

Dnia 2 czerwca 2014 uczniowie klasy 1b uczcili święto swoich mam. Z tej okazji dzieci przy-

gotowały uroczystość, podczas której śpiewały piosenki, recytowały z wielkim przejęciem 



wiersze, które wyrażały miłość i wiele ciepłych słów skierowanych do mam. Następnie wrę-

czyły mamom prezenty i symboliczną czerwoną różę. Wszystkie dzieci uściskały i wycałowa-

ły swoje mamy. Po występie był poczęstunek, który sprzyjał rozmowie i stał się okazją do 

podzielenia się wrażeniami. To był mile spędzony wspólnie czas.                                               

                                                                    

                                                                                                                   M. Skwarczyńska 

KLASA 1c 
Dzień Matki i Ojca to jedne z najpiękniejszych świąt w ciągu roku, wypełnione kwia-

tami, serdecznymi i ciepłymi życzeniami, tysiącami całusów. Uczniowie klasy 1c zaprezen-

towali swoim kochanym Rodzicom montaż słowno – muzyczny. Następnie wręczyli własno-

ręcznie wykonane upominki w podzięce za trud wychowania oraz miłość, którą od nich 

otrzymują. Spotkanie odbyło się w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

  

S. Szymańska 

 

KONKURS WIEDZY  

O ZAMKACH PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO 
  

Dnia 2 czerwca 2014r. w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 

w Stębarku odbył się etap centralny konkursu wiedzy 

o zamkach państwa krzyżackiego... 

 

  W finale wzięli udział zwycięzcy wyłonieni podczas etapu gminnego 

na terenie poszczególnych gmin w kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja. Gminę 

Kętrzyn reprezentowały: Justyna Bieniek ze Szkoły Podstawowej nr 1oraz Aleksandra 

Puszko z Gimnazjum nr 3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w 

skład której wchodzili przedstawiciele Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz 

Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Etap centralny został przeprowadzony w formie te-

stu pisemnego typu samodzielna odpowiedź na pytanie. 

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się uczennica naszej szkoły – Justyna Bie-

niek, podopieczna pani Aliny Rudak, która zajęła drugie miejsce. W nagrodę otrzymała 

dyplom oraz wspaniały aparat fotograficzny. 

To ogromny sukces czwartoklasistki! 

 

KĘTRZYŃSKI DZIEŃ  

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

 



W Kętrzynie już po raz drugi promowano lokalne organizacje pozarządowe. Ze-

spół Mini Jedyneczki z klasy 1a wystąpił na scenie amfiteatru, urozmaicając swoim wystę-

pem tę imprezę. 

W tym roku szczególną uwagę zwrócono na aktywne formy spędzanie czasu wolnego. 

Uczestnicy mogli wziąć udział w zawodach sportowych, obejrzeć pokazy zapasów, jazdę  

na rolkach, walki bokserskie, taekwondo, pojeździć na kucyku czy pożywić się pyszną gro-

chówką. 

     Przez cały czas na scenie prezentowali się lokalni "artyści". Nasi uczniowie przygoto-

wani przez Panią Dorotę Gwardę zaśpiewali piosenki o rodzinie, która jest najważniejsza  

w życiu każdego człowieka. Był to pierwszy występ pierwszaków na tak poważniej scenie. 

Gromkie brawa zebranych mogły świadczyć o tym, że się udało. 

       Tego typu imprezy są doskonałą okazją do spędzania czasu dziećmi z rodzicami. 

  

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALBUS 
 

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ALBUS 

        

 

 

JĘZYK POLSKI - LAUREACI: 
JUSTYNA BIENIEK – 7 miejsce w kraju 

MATEUSZ MUCZAJKA – 9 

DOMINIKA BOŁTRUCZUK – 10 

WYRÓŻNIENI: 
JĘZYK POLSKI 

MIKOŁAJ KŁEK – 11 

WERONIKA FIODOROWICZ – 12 

BARTOSZ KISŁY – 12 

ANNA KŁEK – 13 

ADRIAN SOŁOMIN – 14 

JULIA STARUKIEWICZ - 14  

WERONIKA ŻOŁĘDZIOWSKA – 15 

ALEKSANDRA BUDREWICZ – 15 

WIKTORIA DZIĘGIELEWSKA – 15 

HISTORIA: 

ANNA KŁEK – 11 miejsce w kraju 

JAKUB FILIPKOWSKI – 11 

WIKTORIA DZIĘGIELEWSKA – 12 

MIKOŁAJ KŁEK – 13 

MARTYNA PANASIUK – 15 

JAN BALIK – 15 

 

MAZUROLANDIA - PARK ATRAKCJI 

  



       W dniu 3 czerwca klasa 2c odwiedziła Mazurolandię - park atrakcji położony  

na Mazurach w okolicy Gierłoży. Połączyliśmy zabawę z poznawaniem zabytków, kultu-

ry i historii regionu warmińsko-mazurskiego. 
     Jedną z atrakcji Mazurolandii jest Park Miniatur Warmii i Mazur prezentujący miniatury 

wyjątkowych zabytków regionu. Dzięki temu w jeden dzień można zwiedzić najciekawsze 

miejsca znajdujące się na ogromnej mapie Warmii i Mazur. Kulturę regionu przedstawia 

skansen ludowy w postaci naturalnej wielkości XIX-wiecznych chat: warmińskiej i mazur-

skiej. 

     Mazurolandia to miejsce kryjące znacznie więcej tajemnic i niespodzianek. Na terenie par-

ku znajdują się pozostałości oranżerii i ogrodu warzywnego Kwatery Głównej Adolfa Hitlera. 

Z tego względu zwiedzaliśmy Park Militariów, prezentujący wyjątkowe eksponaty z okresu II 

wojny światowej, strzelnicę militarną z replikami broni historycznej, a także przymierzalnię 

strojów historycznych z czasów II wojny światowej. 

     Odwiedzając grodzisko rycerskie, poznaliśmy okres średniowiecza. Tam przymierzaliśmy 

zbroje rycerskie, kolczugi, tarcze. Na strzelnicy rycerskiej oddaliśmy strzały z łuku. Z wieży 

widokowej grodziska podziwialiśmy krajobrazy. Obejrzeliśmy także wystawę „EURO 2012 

w miniaturze”, która przedstawia miniatury polskich i ukraińskich aren Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej 2012. Po zwiedzaniu bawiliśmy się w Parku Rozrywki. Następnie pojechali-

śmy wozem bojowym do Wilczego Szańca. Tam sympatyczny pan przewodnik oprowadził 

nas po ruinach kwatery głównej Adolfa Hiltera. 

     Zmęczeni - ale pełni miłych wrażeń wróciliśmy do Kętrzyna. Dziękujemy pani Anetce  

za pomoc i opiekę podczas wycieczki. 

 

 B.Borowska 

  

II WOJNA ŚWIATOWA I UNIA EUROPEJSKA 
 

 
 

4 czerwca 2014r. odbył się kolejny 

BŁYSKAWICZNY KONKURS HISTORYCZNY. 
 

 Tym razem wzięły w nim udział trzyosobowe reprezentacje klas szóstych i pięcioosobowe 

zespoły trzecioklasistów. Test był zamknięty jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Klasy 

trzecie wykazały się wiedzą na temat Unii Europejskiej, a klasy szóste odpowiadały na pyta-

nia dotyczące II wojny światowej. 

A oto wyniki: 

klasy III 

I miejsce – Aleksandra Draganik (3b) 

II miejsce – Jan Wiśniewski (3a) 



III miejsce – Klaudia Onoszko (3c) 

wyróżnienie – Oliwia Tylutka (3b) 

 

klasy VI 

I miejsce – Jakub Filipkowski (6b) 

II miejsce – Łukasz Kowalski (6a) 

III miejsce – Dominika Banasik (6c) 

wyróżnienie – Bartosz Trypucki (6a) 

 

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Gratuluję odwagi i wspaniałej wiedzy! 

Alina Rudak 

 

V WOJEWÓDZKI KONKURS WOKALNY 
 

 
 

Zachęceni sukcesami na Regionalnym Konkursie Piosenki Polskiej nasi uczniowie 

wzięli udział w V Wojewódzkim Konkursie Wokalnym Mazurski słowik. 

Dnia 4.06.14 r. w Korszach naszą szkołę w kategorii klas 1 – 3 reprezentowali Karol Lender 

i Zuzanna Wielgus z klasy 1a, a w kategorii klas 4 – 6 Paulina Prokop, Oliwia Korzeniew-

ski, Norbert Świderski z klasy 4a oraz Maria Lender z klasy 5a. 

Wszyscy świetnie się bawili. Szkoda tylko, że tym razem nie doceniono talentu naszych 

uczniów. 

 

LEŚNA SZKOŁA 

 



W czwartek 5 czerwca 2014r. klasy 4c i 4d udały się na wycieczkę edukacyjną  

do Nadleśnictwa Srokowo. 

Tam bardzo miła pani oprowadziła dzieci po ogródku dendrologicznym nazwanym "Leśną 

Szkołą". Przybliżyła uczniom zagadnienia związane z lasem i przyrodą. Młodzież mogła po-

znać wszystkie gatunki drzew występujące w naszych lasach oraz inne rośliny. Lekcja ta oka-

zała się świetnym uzupełnieniem zajęć przyrodniczych prowadzonych w szkole. Uwieńcze-

niem imprezy były ognisko, pieczone kiełbaski oraz gry sportowe na świeżym powietrzu. 

 

D. Aronowska 

 

SZLAKIEM CUDÓW 
 

 

Uczniowie klas trzecich kontynuują rozpoczętą rok temu wyprawę (Święta Lipka - Reszel) 

warmińskim szlakiem pielgrzymkowym. Obecnie wyruszają w stronę Gietrzwałdu… 

 

     Gietrzwałd to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Jest położony wśród niezwykle 

pięknych lasów warmińskich, łąk pachnących kwiatami i ziołami oraz czystych jezior. Cu-

downe źródełko jest jednym z sakralnych obiektów tej miejscowości, z niego pielgrzymi 

czerpią wodę. Prowadzącą do niego Aleję Różańcową ocieniają przepiękne drzewa. Nieco 

dalej znajduje się czternaście kapliczek ukazujących Mękę Chrystusa. 

      Region ten został niegdyś nazwany „Świętą Warmią”. Znajdujące się tu niezliczone 

obiekty sakralne, duże świątynie i małe kapliczki w pełni uzasadniają tę nazwę. W ten wyjąt-

kowy krajobraz wpisują się w szczególny sposób znane na całym świecie sanktuaria – miejsca 

pielgrzymkowe. Tworzą one pątniczy szlak, będący również bardzo ciekawym szlakiem tury-

stycznym. 

       Sanktuarium gietrzwałdzkim opiekują się księża kanonicy laterańscy z najstarszego  

na świecie zakonu kapłańskiego, który założył św. Augustyn. Z pewnością warto zwiedzić to 

miejsce wtopione w piękny zielony krajobraz. 

 

Bardzo dziękuję za przemiłą współpracę oraz opiekę nad dziećmi paniom wychowawczy-

niom: Dorocie Wilczak, Renacie Kliszewicz i Agnieszce Dziemiańczyk. 

 

Małgorzata Piekarska 

 

Ogólnopolskie Mistrzostwa Drużyn Szachowych  

Szkół Podstawowych 

  

http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/sport/ssss.jpg
http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/sport/ssss.jpg


Uczniowie naszej szkoły - Szymon Opoka (6b), Jakub Żółkiewski (5a), Grzegorz Koczela 

(5a), Mateusz Kułak (5a) i Kornelia Kułak (3b) po raz drugi reprezentowali SP1 w Kętrzynie 

(jedyna szkoła, która brała udział w mistrzostwach, z województwa warmińsko-mazurskiego) 

w ogólnopolskich mistrzostwach drużyn szachowych. Mistrzostwa zostały rozegrane syste-

mem szwajcarskim drużynowym na dystansie 11 rund - kojarzenie komputerowe. Drużyny 

składały się z 4 zawodników- 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczynki (szachownica 

4). 

 

   W pierwszym dniu rozgrywek odbyły się cztery rundy - I rundę przegraliśmy z zawodnika-

mi z SP63 we Wrocławiu – pierwsza drużyna (1i ½ do 2 i ½), II rundę wygraliśmy z SP  

w Kuniowie (3:1), III - z SP11 z Jeleniej Góry (1:3) , IV – z SP17 z Kalisza (2:2). 

Po pierwszym dniu byliśmy na 11 miejscu. Kolejny dzień wymagał od nas dużego skupienia 

uwagi, ponieważ rozegrano 5 rund: I - z zawodnikami SP14 z Kalisza (2:2), II - SP3 z Mię-

dzyrzecza Podlaskiego (2:2), III- SP z Czapli (2 ½:1 ½), IV - SP ze Skierniewic (1:3) , V - 

SP1 z Opola (2 ½: 1 ½). Po drugim dniu byliśmy na 16 miejscu.    

W ostatnim, czyli trzecim dniu rozgrywek rozegrano dwie rundy - I – z zawodnikami z SP6  

z Suwałk (2:2) i II – z SP63 we Wrocławiu – trzecia drużyna 93 (1/1 :1/2). Ostatecznie zajęli-

śmy 13 miejsce na 26 drużyn startujących. Zabrakło nam jednego dużego punktu, aby upla-

sować się na 7 miejscu - trochę nie dopisało nam szczęście. Jednak w porównaniu z poprzed-

nim rokiem zrobiliśmy ogromny krok do przodu (wówczas mieliśmy trzecie miejsce od koń-

ca). 

To jeszcze nie wszystkie sukcesy. Jakub Żółkiewski zajął indywidualnie 2 miejsce na drugiej 

szachownicy (½ punktu zabrakło do miejsca 1), a Szymon Opoka - 3 na trzeciej szachownicy. 

Chłopcy dostali puchary i dyplomy pamiątkowe. Biorąc pod uwagę miejsca wszystkich za-

wodników, Jakub zajął 9 miejsce, Szymon - 12 na ponad 120 zawodników uczestniczących  

w tych mistrzostwach. 

Po uroczystym rozdaniu nagród poszliśmy na spacer podziwiać Szklarską Porębę i Karkono-

sze. Gratulujemy naszym zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Grażyna Jaszczuk i trener Mirosław Kruklis 

 

KOLEJNY WOJEWÓDZKI SUKCES 
 

 
 

 



Sobota 7.06.14 r. bardzo pracowicie przebiegła zespołowi Jedyneczki. Skoro świt wyruszyli 

do Pasłęka na XI Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2014. 

 

 

Tym razem reprezentantami naszej szkoły byli: Oliwia Korzeniewska, Łukasz Kuhn, Maria 

Lender, Lena Łabieniec, Dawid Marciniak, Patrycja Matuszewska, Katarzyna Opala, Sandra 

Pałasz, Paulina Prokop, Norbert Świderski, Konrad Tomaszczenik, Szymon Wąsiewicz,  Ka-

rolina Zagroba, Aleksandra Zapadka, Karolina Żyźniewska, 

Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła muzyki pop lat 90. Nasi uczniowie na podstawie na-

grania demo zostali zakwalifikowani do przesłuchań finałowych. Na scenie zaprezentowali 

utwór Maryli Rodowicz Co się stało z mamą. 

Jury w składzie: 

- Ryszard Szmit - jeden z najlepszych w Polsce realizatorów dźwięku, nagrywał płyty z ta-

kimi artystami, jak: Edyta Górniak, Anna Maria Jopek, Budka Suflera, 

- Larry Okey Ugwu - aktor teatru muzycznego w Gdyni, dyrektor Nadbałtyckiego Centrum 

Kultury w Gdańsku, członek Zarządu "Culture Action Europe" (Polityczna Platforma  

na Rzecz Kultury i Sztuki przy Unii Europejskiej w Brukseli), 

- Tomasz Steńczyk - gitarzysta i wokalista, laureat Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy po-

ezję” w Olsztynie, „Grechuta Festival Kraków”, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Arty-

stycznej  w Rybniku, konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”  

doceniło zespół. Nasi uczniowie zajęli III miejsce w kategorii klas 4 – 6. To ogromne wyróż-

nienie, zważywszy na to, że soliści i zespoły występowali w jednej kategorii. Do konkursu 

uczniów przygotowały Pani Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz. 

Dziękujemy Philips Lighting Poland S.A. oddział w Kętrzynie za pomoc w organizacji wy-

jazdu. 

 

XIX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

 
 



W niedzielne popołudnie 8.06.14 r. w kętrzyńskim amfiteatrze odbyło się wyjątkowe święto 

kultury. Już po raz 19. uczniowie kętrzyńskich szkół prezentowali swoje roczne dokonania  

w kategoriach: muzyczno-tanecznej, teatralnej i plastycznej. 

 

 

W tym roku tematem przewodnim była Unia Europejska. W ten sposób chciano uczcić 10. 

rocznicę wejścia Polski do tej organizacji międzynarodowej. 

Zespół Jedyneczki zaprezentował program muzyczno-taneczny pt. Europa to My. Swój wy-

stęp zaczął od oryginalnego wykonania Ody do radości. W utwór wpleciono elementy rapu  

i tańca. Nie zabrakło też piosenki w języku angielskim, którym posługuje się największa licz-

ba Europejczyków. Breaking Free to oryginalny tytuł tego utworu, który mówi o tym, że wia-

ra pozwala wzbić się ponad podziałami. Ta idea przyświecała również jednemu z ojców jed-

ności europejskiej - Robertowi Schuman'owi.  

To było wyjątkowo edukacyjne przedstawienie. Część muzyczno-taneczną przygotowa-

ły Panie Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz. 

Prace plastyczne naszych uczniów nadzorowała i zebrała Pani Sylwia Szymańska. 

Częścią teatralną zajęła się klasa 3a wraz z wychowawczynią Panią Agnieszką Dziemiańczyk. 

Zaprezentowali inscenizację pt. Dzień Dziecka, mówili o prawach dzieci na całym świecie,  

o wspólnych zabawach, upodobaniach, zajęciach. Podczas występu uczniowie zaśpiewali 

piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej. Wesołe, skoczne utwory porwały do zabawy groma-

dzącą się w amfiteatrze publiczność. Punktem kulminacyjnym była piosenka Michaela Jack-

sona pt. We are the Word, którą wykonała w wersji angielskiej Małgosia Lępkowska  

przy wtórze klasowego chórku. 

 

POZNAJEMY TAJNIKI PRACY DZIENNIKARZA 
 

 
 

  Dnia 9.06.2014r. redaktorzy gazetki szkolnej Nowinki Jedynki wybrali się  

na WARSZTATY DZIENNIKARSKIE do Biblioteki Powiatowej w Kętrzynie. 
 



   Wyszliśmy ze szkoły o godzinie 8. 30. Wkrótce dotarliśmy na miejsce. Czekał już tam  

na nas redaktor naczelny Tygodnika Kętrzyńskiego – p. Robert Majchrzak. Opowiedział  

o kulisach pracy w redakcji i udzielił praktycznych wskazówek. Niektóre z nich bardzo nas 

zaciekawiły i zaskoczyły. Poznaliśmy narzędzia pracy każdego współczesnego redaktora: 

aparat, dyktafon, internet i … dobry informator. Dostaliśmy zadanie na wakacje: opisać wa-

kacyjną przygodę, a najciekawsze trzy mają ukazać się w Tygodniku Kętrzyńskim. Po spotka-

niu wręczone zostały podziękowania oraz kwiaty. Jesienią pan Robert odwiedzi naszą szkołę  

i odbędą się kolejne warsztaty. 

  Następnie wyruszyliśmy do kościoła św. Jerzego, gdzie weszliśmy po krętych schodach  

na wieżę. Widok był nieziemski. Zobaczyliśmy również miejsce, gdzie więziony był czło-

wiek, który wyrzeźbił figurkę Matki Boskiej. W małym, zbudowanym z cegieł pomieszczeniu 

było bardzo zimno. Po zwiedzaniu udaliśmy się na lody i plac zabaw. Później wróciliśmy  

do szkoły. 

 Wyjście było udane. Nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy i miło spędziliśmy czas. 

 

 Weronika Żołędziowska i Patrycja Świdwa z 6a 

  

 

PIERWSZAKI CZYTAJĄ 

 
 

Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką.   

Aleksander Puszkin 

 

 

Czerwiec to dobry czas na podsumowanie osiągnięć. Uczniowie klas pierwszych mieli moż-

liwość sprawdzenia swoich umiejętności czytania. W ramach współpracy z Miejską Bibliote-

ką Publiczną odbyły się klasowe konkursy pięknego czytania. 

 

Uczniowie klasy 1a już na początku maja rozpoczęli konkurs czytelniczy. Dzieci dostały kar-

ty, na których wpisywały tytuły książek i liczbę przeczytanych stron. Dnia 11.06.14 r. udały  

się z wychowawczynią do Miejskiej Biblioteki Publicznej, aby w otoczeniu książek dokonać 

podsumowań. 

Wyniki klasowego konkursu czytelniczego (liczba przeczytanych książek i stron): 

I miejsce Maciej Pędzich i Jakub Sieńko 

II miejsce Wiktor Smosarski 

III miejsce Karol Lender 

Punktem kulminacyjnym spotkania był konkurs na Mistrza Pięknego Czytania. Dzieci czytały 

fragmenty książki Pilot i ja. W jury zasiadła Pani Bożena Musielak - pracownik MBP, która 

dała kilka rad pomagających ulepszyć umiejętność czytania i zachęciła dzieci do regularnego 

odwiedzania biblioteki. Tytuł klasowego Mistrza Pięknego Czytania zdobył Karol Lender,  

a tuż za nim znaleźli się Jakub Sieńko, Joachim Iwanowski i Wiktor Smosarski. 

 

GALINDIA PODBITA PRZEZ DRUGAKÓW 
 

Galindia, kraina historycznego plemienia Galindów, położona na półwyspie u ujścia 

rzeki Krutyni do Jeziora Bełdany. Obejmuje obszar około 20 ha w centrum Puszczy Piskiej  

na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego... 



  We wtorek, 11.06.14r. w zwiedziliśmy Galindię – Mazurski Eden, rodzaj ośrodka tu-

rystycznego nad Jeziorem Bełdany niedaleko Mikołajek. Tam obejrzeliśmy obiekt i uczestni-

czyliśmy w warsztatach, na których poznaliśmy codzienne życie Galindów: rytuały, zabawy  

i walki międzyplemienne. 

Następnie pojechaliśmy autokarami do Giżycka. Tam czekał na nas w porcie statek wyciecz-

kowy z Floty Żeglugi Mazurskiej, którym popłynęliśmy w 1,5 h rejs po jeziorze Negocin. 

Pogoda nam wyjątkowo dopisała. Zmęczeni, ale szczęśliwi przyjechaliśmy do Kętrzyna póź-

nym popołudniem. 

  

 
 

CIEKAWE MIEJSCA W NASZEJ OKOLICY 

 

 
25.06.14r. uczniowie klasy 6a spędzili miło czas w ogródku dendrologicznym w Nadleśnic-

twie Srokowo. Uczniowie obejrzeli wszystkie gatunki drzew występujące w naszych lasach 

oraz rośliny introdukowane, co było doskonałym uzupełnieniem lekcji przyrody. 

Wspólne ognisko, słodki poczęstunek  i zabawy zakończyły ostatnią już w tej szkole wy-

cieczkę klasy 6a. 



,,UMIEM PŁYWAĆ” 

                

  W dniu 26.06.2014r. zakończyliśmy w naszej szkole realizację projektu ,Umiem pływać.  

W programie, przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, uczestniczyło 15 

uczniów z klasy 3b. Ogółem odbyło się 20 lekcji nauki pływania, na których dzieci uczyły się 

i doskonaliły swoje umiejętności pływackie. W maju zajęcia odbywały się na krytej pływalni 

przy ulicy Poznańskiej, natomiast w czerwcu na obiektach basenowych Kętrzynianka. Udział 

w tym projekcie sprawił naszym uczniom dużo radości oraz pozwolił poszerzyć im wiedzę  

w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, którą będą mogły wykorzystać podczas zbliżających się 

wakacji letnich. 

 
Uczniowie klasy 3b w trakcie zajęć pływania. 

Opracował: Marek Powolny 


