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PIERWSZY DZWONEK 
 

 
 

    Dnia 1 września na boisku naszej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie  

roku szkolnego 2016/2017. 

 

 
 



 

 

 



 
W sobotę nauczyciele języka polskiego wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w MBP  

w Kętrzynie. 

 

NASZA SZKOŁA DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO 
 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY OBSZARY DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ 

NASZYCH NAUCZYCIELI DLA MAŁYCH I DUŻYCH MIESZKAŃCÓW KĘ-

TRZYNA I OKOLIC: 

 

http://jedynka.webity.pl/post/nasza-szkola-dla-C59Brodowiska-lokalnego-2457/


I POWIATOWY KONKURS DZIENNIKARSKI 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 
 

„Nowinki Jedynki” – gazetka wydawana przez zespół redakcyjny Szkoły Podstawo-

wej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie od kilku lat należy do grona laureatów 

Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Ku-

ratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej, dlatego też chcielibyśmy umożliwić innym redakcjom 

szkolnym wymianę doświadczeń. Zaprosiliśmy wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne 

powiatu kętrzyńskiego do udziału w konkursie, który ma na celu: 

1. Rozwijanie kompetencji dziennikarskich, czytelniczych, polonistycznych i społecznych 

wśród dzieci i młodzieży. 

2. Upowszechnianie czytelnictwa. 

3. Promowanie aktywności twórczej uczniów. 

4. Kształtowanie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień literackich. 

5. Pobudzanie aktywności poznawczej uczniów.  

6. Kształtowanie przynależności i tożsamości lokalnej. 

7. Motywowanie ich do poznawania dziejów miasta oraz dostrzegania jego piękna, kultury  

i tradycji, ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu. 

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie - Aneta Duda, Agnieszka 

Trypucka i Elżbieta Wąsik - opiekunowie gazetki szkolnej "Nowinki Jedynki" 

Patronat medialny:  
„Nasze Miasto Kętrzyn” 

Warunki uczestnictwa i zasady konkursu – fragment regulaminu:  
1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. W konkursie mogą wziąć udział gazetki szkolne redagowane przez zespoły uczniowskie. 

3. Gazetki będą oceniane w 2 kategoriach:  szkoła podstawowa,  gimnazjum. 

4. Gazetki będzie oceniać jury powołane przez organizatora. 

5. Kryteria oceniania: 

  trafność doboru tematyki 

  promowanie aktywności uczniów na terenie szkoły i środowiska lokalnego 

  różnorodność form dziennikarskich 

  upowszechnianie czytelnictwa w szkole 

  poprawność językowa i ortograficzna tekstów 

  samodzielna i twórcza praca dzieci  

  estetyczna i atrakcyjna szata graficzna 

 poszukiwanie własnych sposobów przekazu – oryginalność formy i treści 

6. Redakcje przesyłają na adres organizatora lub dostarczają osobiście 2 numery gazetki 

szkolnej w wersji papierowej po 2 egzemplarze, wydane w 2016 roku [od stycznia  

do października]. 

7. Prace należy dostarczyć do 10 listopada 2016 r.  

 

 

 

 

 

 



POEZJA CZESŁAWA JANCZARSKIEGO 
 

Dnia 14.09.16 r. uczniowie klasy 3a uczestniczyli w lekcji czytelniczej w czytelni Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Kętrzynie.  
 

Prowadząca zajęcia - pani Bożena Musielak przybliżyła dzieciom postać Czesława 

Janczarskiego oraz zapoznała z jego twórczością. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obej-

rzeli czasopisma „Miś", „Płomyk", „Świerszczyk", w których autor redagował opowiadania. 

Mogli też podziwiać dość bogaty księgozbiór. Wśród książeczek jedna szczególnie przypadła 

im do gustu – „Jak Wojtek został strażakiem" - lektura, którą uczniowie klasy trzeciej zapre-

zentowali swoim młodszym kolegom i koleżankom. Wszystkie dzieci z klasy starały się czy-

tać jak najpiękniej, chcąc w ten sposób zachęcić słuchaczy do czytania.  

Dalszą część lekcji uczniowie kontynuowali w sali multimedialnej, gdzie w Internecie wy-

szukiwali informacje o Czesławie Janczarskim, wysłuchali również multibook o dzielnym 

Wojtku, który został strażakiem. To było miłe doświadczenie.  

Agnieszka Dziemiańczyk 

 

GDZIE DUCH SPOTYKA SIĘ Z PRZESTRZENIĄ ... 
 

W piątkowe popołudnie (16 września o godz. 17.00) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyń-

skiego przyciągnęło wielu pasjonatów, miłośników naszych ziem na niezwykle ciekawą wy-

stawę pt. "Między Reszlem a Świętą Lipką. Barokowe kapliczki różańcowe w krajobrazie 

kulturowym pogranicza Warmii i Mazur".   
 

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, 

arcydzieła, pomniki". Otwarcie wystawy połączone było z prezentacjami dotyczącymi histo-

rycznego pogranicza Warmii i Mazur, drogi pielgrzymkowej z Reszla do Świętej Lipki i ka-

pliczek różańcowych rozlokowanych po obu stronach tej drogi.  

Spotkanie dostarczyło pozytywnych emocji, wielu ciekawostek i pozwoliło miło spędzić czas. 

 

Dorota Szakiel 

 

TAJEMNICE KSIĘGOZBIORU 
 

W wrześniu uczniowie klas 2 uczestniczyli w lek-

cji bibliotecznej pt. Podział literatury dziecięcej… 
 

 

Wszystkie książki w naszej bibliotece ułożo-

ne są według działów, a w obrębie danego działu 

zastosowano układ alfabetyczny. Beletrystykę uło-

żono zgodnie z Podziałem Literatury Pięknej dla 

Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Szkolnej, natomiast 

literaturę popularno-naukową według Uniwersalnej 

Klasyfikacji Dziesiętnej. 

Na zakończenie spotkania dzieci samodzielnie wypożyczyły książki. Znając tajemnicę 

układu księgozbioru, nie miały trudności z wyborem odpowiedniej literatury. 

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/biblioteka/biblioteka-1.gif


SPRZĄTANIE ŚWIATA 
 

Akcja „Sprzątanie Świata” to międzynaro-

dowa kampania odbywająca się na całym świecie. 

Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej  

i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.  
Akcja wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła 

się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców wzięło 

udział w sprzątaniu Sydney. Rok później akcja objęła 

zasięgiem całą Australię. W Polsce "Sprzątanie świata" 

zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja 

odbywa się od 1994 roku. Patronem jest Fundacja Nasza Ziemia.  

W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. 

Głównym przesłaniem akcji jest promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, 

unikanie odpadów - szacunek do przedmiotu, uświadomienie Polaków o ich wpływie na śro-

dowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. 

Wzorem lat ubiegłych w akcji wzięli udział uczniowie klas 5 i 6 naszej szkoły. 

Uczestnictwo w „Sprzątaniu Świata” wzmacnia świadomość ekologiczną młodzieży, uczy 

odpowiedzialności za stan środowiska, uczy poszanowania zasobów naturalnych, racjonalnej 

gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki śmieci. 

Grażyna Koper 

  

 

POZYSKALIŚMY FUNDUSZE 

 
Panie Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz od lat rozwijające wśród 

dzieci zamiłowania i uzdolnienia muzyczne pozyskały z Gminy 

Miejskiej Kętrzyn fundusze [3100, 00 zł] na pozalekcyjne zajęcia 

muzyczno-ruchowe, które będą prowadzone do 19.12.16 r. 
 

Poznanie człowieka jest poznaniem zmysłowym, dlatego nale-

ży stwarzać możliwość aktywnego i wszechstronnego rozwoju. Po-

trzeba ruchu to naturalna potrzeba dziecka. Ćwiczenia muzyczno-

ruchowe wpływają na rozwój intelektualny dziecka, kształcą gotowość 

reakcji, podzielność uwagi, spostrzeganie, pamięć, porównywanie  

i analizę. Ponadto wzmacniają i rozwijają aparat mięśniowo-ruchowy, podporządkowując go 

woli dziecka. Muzyka przyczynia się do kształtowania dziecięcej wyobraźni. Jest źródłem 

radości, odprężenia i ukojenia. Łącząc ruch z muzyką, dziecko poznaje siebie, swoje wartości, 

niedostatki i kompleksy. Słuchanie muzyki i wychwytywanie regularności ma istotne znacze-

nie w edukacji matematycznej dzieci, szczególnie w rozwoju dziecięcego liczenia. Prezento-

wanie nabytych umiejętności wzmacnia poczucie własnej wartości, wyzwala zadowolenie, 

radość i motywuje do dalszej pracy. 

Zajęcia, które pozyskałyśmy fundusze, cieszą się zainteresowaniem dzieci, dlatego prowa-

dzone są systematycznie. 

  

Dorota Gwarda 

 



ŚLEMY PODZIĘKOWANIA 
 

 
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY PANU KAROLOWI! 

_________________________________________ 

 

Dzięki Jego hojności nasza biblioteka wzbogaciła się o nowe pozycje z beletrystyki 

dziecięcej. Na kwotę 350,00 zakupiono ulubione powieści naszych uczniów, m.in. "Dziennik 

Cwaniaczka" i kolejne części "Magicznego drzewa" Andrzeja Maleszki, "Hani Humorek" 

Megan  McDonald oraz nowość:  "Klub Poszukiwaczy Przygód" Agnieszki Stelmaszyk. 

 

ZATAŃCZ Z KLASĄ W SWOJEJ SZKOLE! 

 
Taniec to pasja i zabawa ruchowa, która kształtuje 

pozytywne cechy charakteru. Poprzez tę formę taneczną 

wyrażamy swoje emocje. Taniec usprawnia pamięć, spo-

strzegawczość, orientację, uwagę, inteligencję twórczą i ru-

chową, a także refleks. 

 

Ponownie z tańcem zetknęliśmy się w naszej szkole 

w dniu 21.09.2016 r. Gościliśmy Ogólnopolską Szkółkę 

Tańca i Dobrych Manier z Centrum Tańca Wasilewski-Felska. Prowadzący zajęcia przedsta-

wili różne formy tańca i zachęcili do udziału w zajęciach organizowanych w naszym mieście. 

Program skierowany jest do dzieci z różnych środowisk i rodzin, a wspólne spotkania pozwa-

lają wyrównać szanse i dowartościować każde dziecko. Ogólnopolska Szkółka Tańca i Do-

brych Manier uczy dzieci umiejętności aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. 

Wszyscy uczniowie klas I-III zgromadzeni w sali gimnastycznej świetnie bawili się przy pre-

zentowanej muzyce, wyrażając poprzez ruch swoje emocje. 

Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Ogólno-

polską Szkółkę Tańca i Dobrych Manier na terenie naszej szkoły. Wystarczy tylko wypełnić 

deklarację. 

Życzymy dobrej zabawy! 

Małgorzata Jalowska 

http://jedynka.webity.pl/post/C59Blemy-podziekowania-2475/


 
Dnia 14.09.16 r. – klasa 3a w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie. 

 
Laureaci szkolnego etapu konkursu plastycznego pt. Świątynie, kapliczki Warmii i Mazur. 

 
Dnia 22.09.16 r. – klasa 1a w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/z-zycia-szkoly/14739323513a.jpg
http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/konkursy/konkurs.jpg
http://www.jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/z-zycia-szkoly/111.jpg


ŚWIĄTYNIE, KAPLICZKI WARMII I MAZUR 
 

W dniu 21.09.16 r. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu plastycznego pt. 

Świątynie, kapliczki Warmii i Mazur.  
 

 

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: w klasach 1-3 i 4-6. Szczególną 

wrażliwość estetyczną i umiejętności plastyczne wykazali uczniowie klasy 2b - Arkadiusz 

Pyrzak, Adam Strzyż oraz Anna Predko z klasy 2c. Natomiast w kategorii uczniów klas 4-6 

uczniowie z klasy 4b: Kamil Dymidziuk, Miłosz Pomalejko i Bartosz Klimowicz. Tym 

samym zwycięzcy zostali zakwalifikowani do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, 

który odbędzie się w Olsztynie. 

Na wyróżnienie zasłużyli także: Anna Micińska i Szymon Łata z kl. 2a, Lena Tur-

czyńska z kl. 3d, Amelia Turczyńska z kl. 4b, Izabela Ławrywianiec z kl. 4a oraz Patrycja 

Kozak z kl. 3d. Uczestnikom gratulujemy oraz życzymy owocnej i twórczej pracy w dalszym 

etapie konkursu.  

                                                                                                                               

 

 Beata Balak-Rawinis 

  

 

 

WIZYTA PIERWSZOKLASISTÓW W MBP 

 
W czwartek 22 września zajęcia lekcyjne klasy 1a odbyły się w Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej. Spotkanie podzielone było na dwie części.  
 

 

Na początku uczniowie uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez panią Marię 

Skibińską – emerytowaną nauczycielkę i prezesa Towarzystwa Miłośników Kętrzyna. Prowa-

dząca promowała zdrowy styl życia i zachęcała dzieci, by rezygnowały ze słodyczy, wybiera-

jąc w zamian warzywa i owoce. Wskazywała również na potrzebę ruchu i uprawiania spor-

tów. Obecni żywiołowo odpowiadali na pytania i chętnie dzielili się swoimi pomysłami  

na ,,zdrowe życie”. Aby utrwalić zdobytą wiedzę, uczestnicy spotkania obejrzeli film z cyklu 

pt. ,,Było sobie życie”. 

Dla pierwszoklasistów była to też okazja do spotkania z literaturą dziecięcą. Kolejna 

część wizyty nawiązywała do realizacji tegorocznego priorytetu polityki oświatowej - 

upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych. Pani Bożena Mu-

sielak – bibliotekarz MBP, zapoznała uczniów ze swoją pracą i opowiedziała o książkach, 

które czekają na dzieci. Większość z nich nie potrafi jeszcze czytać, ale to spotkanie pozwoli-

ło uzmysłowić im potrzebę poznania liter. Pani Bożenka obiecała, że przygotuje przyszłym 

czytelnikom najpiękniejsze książki. Na koniec każdy mógł skorzystać z komputera. 

Dziękujemy pani Bożenie Musielak za zaproszenie i tak świetnie zorganizowane zajęcia. 

  

  

 


