PLASTYCZNY KONKURS WIELKANOCNY
Znamy wyniki
SZKOLNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO ...

kategoria: STROIK
klasy I – III
I miejsce - Kamil Dymidziuk kl. 2b
II miejsce - Aleksandra Trypucka kl. 1c
III miejsce - Nikola Rogińska kl. 2a
klasy IV - VI
I miejsce - Paulina Krawiec kl. 6a
II miejsce - Kornelia Kułak kl. 4b
kategoria: KARTKA ŚWIĄTECZNA
klasy I – III
I miejsce - Kamil Dymidziuk kl. 2b
II miejsce - Karolina Zając kl 2c
III miejsce - Weronika Goluch kl. 2b
WYRÓŻNIENIA: Mateusz Andzulewicz kl. III c
uczniowie klasy 2 b za wykonanie kartek
klasy IV – VI
I miejsce - Bach Wiktoria kl. 4b
II miejsce - Oliwia Tylutka kl. 4b
III miejsce - Julia Starukiewicz kl. 6a

kategoria OZDOBA WIELKANOCNA
klasy I – III
I miejsce - Maja Król kl. 2c
II miejsce - Maja Tomkowicz kl. 2 c
III miejsce - Michał Warkowski kl. 2 c
III miejsce - Magdalena Jurewicz kl. 2 c
klasy IV – VI
I miejsce – Świderski Norbert kl. 5a
kategoria: WYPIEK
I miejsce - Julia Grochulska kl. 5d
kategoria: PISANKA
klasy I – III
I miejsce - Nathan Lewkowicz kl. 1c
II miejsce - Łucja Rypina kl. 2c
III miejsce - Oliwia Kwasiborska kl. 1c
klasy IV - VI
I miejsce - Paulina Prokop kl. 5a
II miejsce - Mateusz Pająk kl. 5c
III miejsce - Maria Lender kl. 6a
kategoria: PALMA WIELKANOCNA
I miejsce - Dawid Fic kl. 3c
II miejsce - Emilia Jankowska kl. 6a
III miejsce - Sandra Powaga kl. 2a
WYRÓŻNIENIE: Wiktoria Czerniawska kl. 4b
GRATULUJEMY!
Prace zostały przekazane do Kętrzyńskiego Centrum Kultury, gdzie odbędzie się etap miejski
konkursu.

SCENICZNA JEDYNKA – WIOSNA

WIOSNA W TEATRZE
TEATRALNA WIOSNA
Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas Wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją bociany, skowronek i szpaki.
Witały ją także wszystkie dzieciaki.
Po długiej zimie z utęsknieniem oczekiwaliśmy przyjścia wiosny. Wiosna bowiem
wszystkim dzieciom kojarzy się z przylotem bocianów, śpiewem ptaków, kwitnieniem bazi
i leszczyny, pojawieniem się pierwszych kwiatów.
Dnia 26 marca odbyło się trzecie spotkanie teatralne pod hasłem „Cztery pory roku”.
Tym razem przyjemność wprowadzenia publiczności w radosny wiosenny nastrój miała klasa
3c pod kierunkiem pani Beaty Borowskiej. Uczniowie włożyli wiele pracy i energii w profesjonalne przygotowanie się do występu. Dali z siebie wszystko i spisali się na medal! Na
szczególną uwagę zasługują przepiękne stroje przygotowane przez rodziców, którym serdecznie dziękujemy.
Nasz występ podziwiali zaproszeni goście: panie z Towarzystwa Miłośników Kętrzyna, uczniowie klasy 2d z panią Dorotką oraz przedszkolaki z Przedszkola KLUCZYK. Przedstawienie spotkało się z gorącym przyjęciem, dostarczyło zebranym wielu wzruszeń i uśmiechu. Braw nie było końca...
B. Borowska

ZAJĘCIA CZYTELNICZE W KLASIE 2c
Stały kontakt z książką zapewnia rozwój zainteresowań czytelniczych,
umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne...

Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Dzięki
czytelnictwu literatury pięknej dziecko uczy się różnych sposobów wyrażania swych uczuć.
Identyfikuje się z bohaterami, przeżywa ich porażki i zwycięstwa. Z kolei tajemniczy świat
baśni odkrywa przed dzieckiem pojęcia moralne: dobro i zło, wina i kara, nagroda i zadośćuczynienie. Dzieci, które dużo czytają, lepiej i ładniej wypowiadają się, popełniają też mniej
błędów w pisowni.
Program zajęć czytelniczych adresowany jest zarówno do uczniów mających trudności
z opanowaniem techniki czytania - głośnego i cichego, oraz czytania ze zrozumieniem, jak
i do uczniów dobrze czytających, którzy podczas zajęć doskonalą umiejętność czytania. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach raz w tygodniu.
W ramach programu uczniowie brali udział w Konkursie Czytelniczym przygotowanym przez panie z biblioteki szkolnej. Podczas ferii dzieci miały za zadanie przeczytać dwie
książki: „Czarna Owieczka”, „Jacek, Wacek i Pankracek”. Następnie musiały wykonać różne
zadania związane z tymi lekturami.
Wszyscy wzorowo wywiązali się ze swoich zadań.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Łucja Rypina
II miejsce- Maciej Michalski
III miejsce- Karolina Zając i Michał Warkowski
Wyróżnienia otrzymali: Tomek Borowski, Julia Olszewska,
Błażej Serwin, Kamil Złotorzyński, Krzysztof Piskorz
Sylwia Szymańska

POSZUKIWANA - POSZUKIWANY ...
Gdzie są teraz nasze bociany? Dlaczego nie zimują w kraju? A kiedy wrócą
- to dokąd i jak będą żyły?
Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy 2c, działając w czteroosobowych zespołach detektywistycznych...

Bocian biały - choć z wielu powodów coraz rzadszy, wciąż jednak obecny w polskim krajobrazie.
Na podstawie zdobytych wiadomości z atlasów i książek przyrodniczych dzieci miały za zadanie wyszukać i uporządkować wiadomości na temat bociana. Następnie, pracując w zespołach, tworzyli portret pamięciowy zaginionego bociana i zapisywali informacje na wskazany

temat. Na koniec zajęć uczniowie poznali dzieła sztuki, utwory literackie i muzyczne związane z bocianem i wykonali piękne prace plastyczno – techniczne w obrębie realizowanej tematyki.
Sylwia Szymańska

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
27 marca 2015r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, w którym
wzięli udział uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji klasowych...

Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego poprzez
sztukę recytacji, stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji dziecięcej, artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.
Dzieci prezentowały wiersze o dowolnej tematyce. Jury przy ocenie brało pod uwagę:
- interpretację i estetykę mówienia,
- dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka),
- ogólny wyraz artystyczny.

Oto wyniki konkursu:
Klasa I
I miejsce – Inez Martyna Grochala kl. 1d
II miejsce – Edwin Koleśnik kl. 1c
III miejsce – Aleksandra Trypucka kl. 1c, Amelia Jachimowska kl. 1a
wyróżnienie – Krzysztof Chmielewski kl. 1b
Klasa II
I miejsce – Wiktor Smosarski kl. 2a
II miejsce – Maja Karanowska kl. 2a
III miejsce – Kamil Dymidziuk kl. 2b
Wyróżnienie – Alicja Daniów kl. 2c, Dominik Kujawa kl. 2c, Gabriela Malińska kl. 2d
Klasa III
I miejsce – Julia Babynko kl. 3b
II miejsce – Alicja Służała kl. 3a
III miejsce – Nikola Dudzik kl. 3a
Klasy IV - VI
I miejsce – JAN BALIK kl. Va, MARIA LENDER kl. VIa
II miejsce – Norbert Świderski kl. 5a, Justyna Bieniek kl. 5b
III miejsce – Julia Jankowska kl. 4b, Wiktoria Brasiun kl. 4c
Wyróżnienie – Wiktoria Soćko kl. 4c, Dominik Koprowski kl. 4a
Eliminacje miejskie odbędą się 14 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 w Kętrzyńskim Centrum
Kultury.
Naszą szkołę reprezentować będą:
WIKTOR SMOSARSKI KL. 2a
MAJA KARANOWSKA KL. 2a
JAN BALIK KL. 5a
MARIA LENDER KL. 6a
Serdecznie gratulujemy.
Alina Rudak, Agnieszka Dziemiańczyk

FESTIWAL PIOSENKI PAPIESKIEJ
ZAKOŃCZONY SUKCESEM

Dnia 28.03.15 r. w sali Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbył się Festiwal Piosenki
Papieskiej, w którym udział wzięli soliści i zespoły wokalne z naszego regionu. Naszą szkołę
reprezentowali: zespoły Jedyneczki i Mini Jedyneczki oraz soliści Maria Lender, Paulina Prokop, Norbert Świderski i Zuzanna Wielgus.
Licznie zgromadzona publiczność oklaskami nagradzała uczestników. Podopieczni Pań Doroty Gwardy i Ireny Linkiewicz zostali wyróżnieni następującymi nagrodami:
I miejsce w kat. zespołów klas I-III - zespół Mini Jedyneczki
II miejsce w kat. zespołów klas IV-VI - zespół Jedyneczki
II miejsce w kat. solistów klas IV-VI - Norbert Świderski klasa 5a
III miejsce w kat. solistów klas IV-VI - Maria Lender klasa 6a
III miejsce w kat. solistów klas I-III - Zuzanna Wielgus klasa 2a

SPOTKANIE Z ZAJĄCEM

Wszystkie klasy pierwsze w dniach: 26.03.2015 r. i 30.03.2015 r. uczestniczyły w wycieczce
do Ośrodka Wypoczynkowego GWAREK w Pięknej Górze. Braliśmy udział w zajęciach
związanych ze zbliżającymi się świętami.
Rywalizowaliśmy w świątecznym turnieju: KURCZAK SHOW, w GRZE PLANSZOWEJ
3 D oraz w POGONI ZA ZAJĄCEM. Popisywaliśmy się wiedzą o tradycjach i zwyczajach
wielkanocnych, znajomością zwierząt i ich odgłosów, sprawnością, zwinnością i celnością.
Wykorzystując wiadomości o owocach i warzywach, tworzyliśmy bombę witaminową, która
jest wielkim przysmakiem zająca i naszym. Nie obyło się bez wielkanocnego mazurka.
Z wielkim zapałem każdy z nas wyrabiał, formował i przystrajał swoje ciasto. Mazurek własnoręcznie upieczony smakował wyśmienicie! Wielką atrakcją było przygotowanie do tradycyjnego śmigusa - dyngusa. Trenowaliśmy strzelanie z olbrzymiej "katapulty' balonikami
z wodą do ogromnych pisanek. Zabawy z kurczakami i zającem przypadły wszystkim do gustu. Na długo zapamiętamy te wspaniałe chwile.
wychowawczynie klas I

