WIELKANOCNA ŁĄKA
Znamy wyniki miejskiego konkursu
WIELKANOCNA ŁĄKA
W plastycznym konkursie zorganizowanym
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie
mamy laureatów:

Kategoria – uczniowie kl. I-III
I miejsce – Szymon i Mateusz Andzulewiczowie
II miejsce – Bartosz i Tomasz Skurat
Wyróżnienia:
Michał Warkowski, Rafał Grabias
Kategoria – uczniowie kl. IV-VI
I miejsce- Dawid Marciniak
Gratulujemy!
Sylwia Szymańska

OD NASIONKA DO ROŚLINY

Dzieci z klasy 1c pod kierunkiem p. Doroty Wilczak uczestniczyły w wiosennej lekcji
przyrodniczej …..
Dowiedziały się, jak sadzić i pielęgnować rośliny. Samodzielnie posiały ziarenka
i cebulki w doniczkach. Każde dziecko obiecało, że samo będzie pielęgnować i dbać o swoją
roślinkę w KLASOWYM KĄCIKU PRZYRODY.

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Dnia 13 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 4
odbył się POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas 4-6. Naszą szkołę reprezentowały Zofia Kwasiborska (6a) i Katarzyna Dolewska (6c),
która, zdobywszy 66 punktów na 80, zajęła III miejsce.
Zosia Kwasiborska zajęła czwarte miejsce z sumą punktów 62.
Rywalizacja była zacięta, ale było o co walczyć. Nagrody
rzeczowe i dyplomy ufundowało wydawnictwo Macmillan,
które jest organizatorem corocznych konkursów na szczeblu
powiatowym.
Po napisaniu testu uczniowie zostali poczęstowani pączkami
i sokiem. W oczekiwaniu na wyniki konkursu mogli poznać
nowych kolegów i koleżanki z innych szkół biorących udział w tymże wydarzeniu.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczennic. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Marta Roszak

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
- ETAP POWIATOWY
W dniu 13.04.2015r. uczennice naszej
szkoły - Emilia Jankowska i Maja Nowicka wzięły udział w organizowanych
przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Kętrzynie eliminacjach powiatowych kolejnej edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież
Zapobiega Pożarom.

W turnieju wzięło udział 16 uczniów reprezentujących szkoły powiatu kętrzyńskiego, a głównym jego celem była popularyzacja problematyki ochrony przeciwpożarowej oraz znajomości zasad postępowania w wypadku powstania pożaru.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury, w składzie którego znaleźli się przedstawiciele KP PSP w Kętrzynie oraz Nadleśnictwa Srokowo. Pytania konkursowe były zróżnicowane i pozwoliły poszerzyć wiedzę uczestników z zakresu historii pożarnictwa, aktualnie
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Liczba startujących uczestników i wyrównana rywalizacja dowiodła, że młodzież jest zainteresowana tematyką ochrony przeciwpożarowej oraz posiada w tym zakresie rozległą wiedzę.
Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się nasze uczennice: II miejsce w turnieju zajęła
Emilia Jankowska, a Maja Nowicka - V.

OGROMNY SUKCES NASZYCH RECYTATORÓW

Dnia 14.04.15 r. w Kętrzyńskim Centrum Kultury odbyły się miejskie eliminacje do XXXIII
Konkursu Recytatorskiego "Spotkania z poezją". Nasi reprezentanci: Maja Karanowska,
Maria Lender, Wiktor Smosarski, Jan Balik, wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych,
stanęli na wysokości zadania.
Jury po wysłuchaniu kilkunastu przedstawicieli kętrzyńskich szkół wyłoniło laureatów wśród,
których znalazł się komplet naszych uczniów i to oni będą reprezentować nasze miasto
w eliminacjach miejsko-gminnych.
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
Kategoria klas I-III
Maja Karanowska - I miejsce (klasa II a)
Wiktor Smosarski - II miejsce (klasa II a)
Kategoria klas IV-VI
Maria Lender - I miejsce (klasa VI a)
Jan Balik - II miejsce (klasa V a)
Do konkursu uczniów przygotowała Pani Dorota Gwarda.

TIK - TAK, TECHNOLOGIE INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNE
Z OSTATNIEJ CHWILI
Bartek Kisły zakwalifikował się do II etapu konkursu
(półfinał)
Zakończył się etap szkolny gry TIK-TAK! - była to dobra zabawa i lekcja informatyki.
W tym etapie grało 29 709 uczniów, razem rozegranych
zostało 69 417 gier!
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zgłosili się do
konkursu. Gratulujemy Bartkowi Kisłemu (6b), który
osiągnął najwyższy wynik w szkole. Drugie i trzecie
miejsce zajęły Julia Tytko (6a) i Kornelia Kułak (4b).
Andrzej Kliszewicz

OLIMPIADA WIEDZY RELIGIJNEJ
W dniu 15 kwietnia 2015 roku odbyły się szkolne eliminacje Kętrzyńskiej Olimpiady Wiedzy Religijnej poświęconej Janowi Pawłowi II.
Pomysłodawcami konkursu są Burmistrz Miasta Kętrzyn - Krzysztof
Hećman oraz proboszcz parafii św. Katarzyny - Zygmunt Klimczuk.
Spośród uczniów zgłoszonych do uczestnictwa w Olimpiadzie wyłoniono
4 zwycięzców. Największą liczbę punktów zdobył uczeń klasy 5b Mateusz Sakowicz. Na drugim miejscu znalazła się reprezentantka klasy 6b
Aleksandra Budrewicz, zaś ex aequo 2 uczennice klasy 5c – Oliwia Bieniek oraz Alicja Dyszkiewicz – uplasowały się na miejscu trzecim.
Zdobywcy I i II miejsca będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach miejskich.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.

XII WOJEWÓDZKI KONKURS
GAZETEK SZKOLNYCH

W XII KONKURSIE GAZETEK SZKOLNYCH dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej nasza gazetka
szkolna Nowinki Jedynki zajęła II miejsce ...

17.04.15r. przedstawiciele naszej redakcji odebrali nagrodę w Olsztynie.
Po raz czwarty redaktorzy gazetki szkolnej "Nowinki Jedynki" wzięli udział w wojewódzkim
konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 w Olsztynie.
Przypadło im zaszczytne II miejsce. Nagrodę i dyplom przedstawiciele gazetki odebrali z rąk
redaktora pracującego w "Gazecie Olsztyńskiej", dyrektora SP 29 w Olsztynie oraz przedstawiciela Kuratorium. Po uroczystości wręczenia nagród udzielili krótkiego wywiadu do
"Gazety Olsztyńskiej".
Gratulujemy opiekunom koła dziennikarskiego "Nowinki Jedynki" , którzy wspierali młodych
redaktorów w dziennikarskiej pasji: p. Agnieszce Trypuckiej, p. Anecie Dudzie, p. Elżbiecie
Wąsik.
Kapituła konkursu w składzie: przedstawiciel
ODN w Olsztynie, dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej", pracownik UWM, nauczyciel polonista,
przedstawiciel pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży w Olsztynie oceniała prace według następujących kryteriów:
a) Przedstawianie problemów i tematów istotnych
dla środowiska szkolnego i obiektywizm prezentacji.
b) Podejmowanie tematyki związanej z regionem,
środowiskiem lokalnym.
c) Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna pisma.
d) Samodzielna i twórcza praca dzieci.
e) Różnorodność form, w tym dziennikarskich
(wywiady, recenzje, opowiadania, sprawozdania).
f) Profesjonalizm formalny: strona tytułowa, wyczerpująca stopka redakcyjna, numeracja stron,
czytelność, wykorzystanie miejsca w gazetce.

"NOWINKI JEDYNKI"
Nasze dotychczasowe sukcesy:
rok szkolny 2012/13
III MIEJSCE w X WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GAZETEK SZKOLNYCH pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej - kat. klasy 1-3
III MIEJSCE w X WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GAZETEK SZKOLNYCH pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej - kat. klasy 4-6
rok szkolny 2011/12
WYRÓŻNIENIE w IX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GAZETEK SZKOLNYCH pod
patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej - kat. klasy 4-6

VI WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WOKALNY

Już po raz szósty Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach był organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Wokalnego "KOMU PIOSENKĘ". Naszą szkołę reprezentowały cztery
solistki Maria Lender, Izabela Ławrywianiec, Paulina Prokop, Zuzanna Wielgus.
Konkurencja była ogromna, bo w każdej z kategorii prezentowało się po 38 solistów i solistek
z naszego województwa.
Zuzanna Wielgus z klasy II a zdobyła wyróżnienie. Niestety pozostałe dziewczynki, pomimo bardzo dobrej prezentacji, nie zostały nagrodzone. Do konkursu uczennice przygotowała Pani Dorota Gwarda.

SPRAWNOŚĆ - PIŁKARZ (ręczny, koszykarz)
Wszystkie pierwszaki bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego. Wytrwale uczą się toczyć piłkę do kolegi, podrzucać, kozłować prawą i lewą ręką w miejscu, ale
także i w biegu.
Trenują chwytanie piłki oburącz podanej
przez partnera z bliska i z dalszej odległości oraz
rzuty do bramki. Poznane umiejętności wykorzystują w czasie zabaw oraz podczas gry w piłkę
według uproszczonych zasad. Uczą się poruszania po boisku, zgodnej współpracy między grającymi i tego, że raz się wygrywa, a raz przegrywa.
Cieszymy się z dotychczasowych osiągnięć najmłodszych.
Już niedługo będą oni mogli poszczycić się kolejną odznaką.

