
PROJEKT 
   

   Od 26.04. do 15.06.2012r. 

realizowaliśmy projekt „Wio-

senne Eko-wędrówki” skiero-

wany do uczniów kl. V-VI, któ-

rzy zostali wprowadzeni w eko-

turystykę.  

   Uczniowie poznali walory 

krajoznawcze naszego regionu        

w czasie zajęć oraz wypraw     

po najbliższej okolicy. Również 

utrwalali i poszerzali wiedzę      

z zakresu przepisów ruchu dro-

gowego i doskonalili technikę 

jazdy na rowerze.  

    

Projekt opracowali i realizowali nauczyciele: Andrzej Hapoński, Andrzej Kliszewicz, Elżbieta 

Wąsik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZ (http://www.jedynka.webity.pl/) 

 

rodzic, 21.05.2012, 12:16  

To bardzo dobrze, że dzieci mogą uczestniczyć w wycieczkach rowerowych. Nie marnują cza-

su przy komputerach, aktywnie wypoczywając poznają okolice Kętrzyna (a widoki piękne). 

 

https://picasaweb.google.com/107215497715079063335/2WYPR
https://picasaweb.google.com/107215497715079063335/2WYPR
http://www.jedynka.webity.pl/


CUDOWNYCH RODZICÓW MAM 

 

 
    

Rodzice uczniów klas II a i V b  

mieli okazję w wyjątkowy sposób przeżyć sobotnie przedpołudnie... 

 

"Cudownych rodziców mam" to tytuł koncertu przygotowanego przez dwa zespoły 

"Jedyneczki" i "Zgrane dzieciaki", który odbył się w Kinie Gwiazda dn. 26.05.12 r. Pod-

opieczni Doroty Gwardy i Ireny Linkiewicz, przy sali wypełnionej po brzegi przez rodziny 

uczniów, przyjaciół, pokazali, jak ważni są rodzice w życiu dziecka. Śpiewem, tańcem i cie-

płym słowem skierowali uznania pod adresem mam i tatusiów. Niespodzianką okazały się 

rodzinne występy (dzieci i ich rodzice). Wspólne "koncertowanie" nadało wyjątkowy charak-

ter temu spotkaniu.  

Pomysłodawcą imprezy było Stowarzyszenie Amazonek, które przygotowało słodki 

poczęstunek, upominki dla artystów i kwiaty dla rodziców. Przeprowadzono też prelekcję     

na temat profilaktyki zdrowia w myśl zasady "Mamo, tato, bądźcie zdrowi". Atrakcją spotka-

nia było wspólne obejrzenie filmu w 3 D "Podróż na tajemniczą wyspę". 

Były łzy wzruszenia, uśmiechy, duże brawa i przede wszystkim dobrze zaczęty Dzień Matki. 

 

 

 

KOMENTARZ (http://www.jedynka.webity.pl/) 

 

Widz, 31.05.2012, 23:53  

Koncert był cudowny. W ogóle cały dzień był fantastyczny. Pełen wzruszeń i radości. Życzę, 

aby każdy rodzic miał okazję w taki sposób obejść swoje święto.    

Mama i Tata, 06.06.2012, 22:36 

To był chyba najpiękniejszy Dzień Mamy i Taty w naszym życiu ! Dzięki wam, Dzieciaki,          

i dzięki Pani, Pani Dorotko!!! z dziewczynami oczywiście ...  

http://www.jedynka.webity.pl/


 

 

 

  



SPORT NA WESOŁO - EUROPEJSKI TYDZIEŃ 

SPORTU 
Poniedziałek 28.05.2012r. 

9:00 - Szkolny turniej w ,,Rzucankę” klas IV - Krystyna Krzyżanowska, 

Marek Powolny 

9:40 - Szkolne zawody klas V i VI w 4- boju lekkoatletycznym - Marek 

Gabryszak, Krystyna Krzyżanowska, Marek Powolny 

14:00 - Szkoła Podst. nr 4 - Międzyszkolny turniej piłki nożnej 

,,Kętrzyńskie Euro 2012” - Marek Powolny 

 

Wtorek 29.05.2012r. 

9:00 - Szkolny otwarty turniej ,,trójek” siatkarskich dziewcząt i chłopców - Marek Gabryszak, 

Marek Powolny 

10:00 - Szkolny turniej palanta klas IV - Krystyna Krzyżanowska 

  

Środa 30.05.2012r. 

9:00 - Szkolny festyn rowerowy dla klas IV -VI Andrzej Hapoński Krystyna Krzyżanowska 

Andrzej Kliszewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 - Szkolny turniej ,,piątek” piłkarskich klas VI - Marek Powolny 

9:00 - Szkolne zawody w biegach sztafetowych klas V - Marek Gabryszak 

  

Czwartek 31.05.2012r. 

9:00 - Szkolne zawody klas IV w trójboju lekkoatletycznym - Marek Gabryszak, Krystyna 

Krzyżanowska 

9:40 - Szkolny turniej koszykówki klas VI - Marek Powolny 

 

Piątek 

01.06.2012r. 9:00 

1. Szk. Podst. Nr 1 (boisko szkolne) Integracyjny festyn rekreacyjny Krystyna Krzyżanowska 

Marek Powolny 



WYSTĘP I A - 29.05.2012 
    

„Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe 

zęby mieć...”. Takie hasło propagowali uczniowie 

klasy Ia podczas występu. Dnia 29 maja 2012r. 

dzieci zaprezentowały społeczności szkolnej in-

scenizację bajki Kornela Makuszyńskiego pt. 

„Przygody Koziołka Matołka”. 

 

 

 

Główny bohater podczas swoich ciągłych poszukiwań Pacanowa trafił do dziwnej kra-

iny Bula-Bula. Mieszkańcy tego kraju jedzą tylko słodycze, w związku z czym źle się czują, 

bolą ich zęby. Koziołek, mądra głowa, zaprowadza porządek w państwie. Mieszkańcy            

z wdzięczności wybierają go na króla.  

Bajka pełna humoru, ciekawych sytuacji podobała się dzieciom. Obiecały, że zasady 

higieny i zdrowego odżywiania będą stosowały na co dzień. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

 

KONKURS WIEDZY O ZAMKACH GOTYCKICH 

 

Dnia 29 maja 2012r. o godz.13.30         

w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie odbył 

się Miejski Konkurs Wiedzy o Zamkach Go-

tyckich. Został on zorganizowany przez Stowa-

rzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” oraz 

Urząd Miasta w Kętrzynie. Pytania konkursowe 

zostały opracowane przez Panią Izabelę Naroż-

niak – Prezesa Stowarzyszenia. 

Pierwszy etap (miejski) konkursu przy-

gotowali i przeprowadzili:  Alina Rudak – delegat miasta Kętrzyn i członek Zarządu Stowa-

rzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie, Janusz Woronowicz – Dyrektor Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Kętrzynie, Monika Stankiewicz oraz Teresa Dudzińska – pracownicy Urzędu Mia-

sta. 

Laureatami zostali: 

I miejsce – Michalina Leonowicz – SP1 

II miejsce - Magdalena Stasiuk – SP 1 

III miejsce - Milena Filipkowska – SP1 

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Kozłowska, Arkadiusz Dyjas, Michalina Migdał, Marce-

lina Korneluk i Wiktoria Roszak. 

Piękne nagrody książkowe oraz dyplomy ufundował Burmistrz Miasta – Krzysztof Hećman. 

Dyplomy zaprojektował Pan Marek Kaliszewski z Urzędu Miasta w Kętrzynie. 

Do etapu centralnego, który odbędzie się 5 czerwca 2012r. w Gniewie, zakwalifikowała się 

Michalina Leonowicz. 

Przewodnicząca Miejskiego Konkursu 

Wiedzy o Zamkach Gotyckich 

  

https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=en_US&continue=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fpicasaweb.google.com%252Flh%252Fsredir%253Funame%253D107215497715079063335%2526target%253DALBUM%2526id%253D5748237554203459681&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=en_US&continue=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fpicasaweb.google.com%252Flh%252Fsredir%253Funame%253D107215497715079063335%2526target%253DALBUM%2526id%253D5748237554203459681&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true


 
 

 
 

 

KONKURS - TYDZIEŃ JĘZYKÓW 
 

Robert Korzeniowski został Ambasadorem Tygodnia Języków. Przeczytajcie, co 

wielokrotny mistrz olimpijski sądzi o znajomości języków obcych: 

"Kto pyta, nie błądzi. Prawda znana od dawna i często sprawdzana przeze mnie, gdy, tak do-

słownie i w przenośni, byłem poszukującym drogi, zawodnikiem przemierzającym kraje i kon-

tynenty. Tylko jak zapytać, gdy nie znam języka? To proste mówili mi mądrzejsi ode mnie, 

spróbuj się go nauczyć. Najpierw podstawowych zwrotów, potem opisu, emocji i najbliższego 

otoczenia a gdy już zaczniesz poznawać nowych ludzi, otwierać się na kultury i przyjaciół, 

postaraj się ich poznać w języku, jakim mówią ,,kocham cię''. Nauka języków, to dla mnie 

konieczność, ale i przede wszystkim dający radość odkrywania sposób na poznawanie świata. 

To w końcu poczucie fascynującej bliskości w ramach globalnej wioski." 

                                                                                                                             

Tydzień Języków to wydarzenie organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii 

społecznej "Język to podstawa. Ucz się języków". W tym czasie chcemy uświadomić, jakie  

znaczenie ma znajomość języków, szczególnie wobec zbliżających się Mistrzostw Europy 

EURO 2012. Zachęcamy do nauki języków obcych i podejmowania wyzwań językowych, 

pokazując, jak ważna i korzystna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym. 

Ta pierwsza w Polsce inicjatywa łącząca całe środowisko językowe zyskała uznanie  

ze strony Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

  

Jak nasza szkoła włączyła sie do akcji? 
1) Niedługo rozpoczną się wakacje i dzieciaki rozproszą się po całej Polsce. Niektóre z nich 

na pewno spotkają się z kibicami błądzącymi po miastach. I co wtedy? Uczniowie naszej 

szkoły na pewno okażą się pomocni. W czwartek 31.05.12 r.  w ramach Tygodnia Języ-

ków uczniowie przygotowywali się do EURO 2012, m.in. poznając podstawowe zwroty   

w języku angielskim. 

2) W "Nowinkach Jedynki"  i na stronie  internetowej ukazała się angielska krzyżówka.  

3) Nauczyciele w swoich klasach zorganizowali lekcje językowe związaną z EURO, których 

efektem była praca w formie grafiki lub wideo biorąca udział w konkursie.  

Konkurs rozstrzygali internauci, głosując na najlepsze, ich zdaniem, prace. Nagrodzone 

zostały grupy projektowe, których prace uzyskały najwięcej głosów w każdej grupie wie-

kowej. Każdy uczestnik nagrodzonej grupy projektowej oraz nauczyciel otrzymał nowo-

czesny tablet.  

W szkole utworzyły się grupy uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. 

  

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/109477844341538282365/KONKURSJEZYKAANGIELSKIEGO


DZIEŃ MAMY I TATY 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 maja 2012r. to było wielkie 

święto w klasie III b... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Uczniowie zaprosili swoich ukochanych rodziców. Wszyscy spotkaliśmy się w auli i 

w miłej, rodzinnej atmosferze nasze mamusie i tatusiowie wysłuchali koncertu słowno – mu-

zycznego. Przy dźwiękach pianina, saksofonu, gitary i fletów prostych popłynęły piękne sło-

wa o trudzie rodziców włożonym w nasze wychowanie. To one i gra instrumentów wywołały 

wiele emocji. Wielką radość sprawiły rodzicom własnoręcznie wykonane upominki. 

    Po części artystycznej, nastąpiła część rekreacyjna. Nasi rodzice rozpoznawali nas po 

dotyku twarzy (z zawiązanymi oczami), wypuszczali bańki mydlane, jak najwięcej jednora-

zowo oraz grali w kometkę. Te zawody dały wszystkim wiele radości, zadowolenia i uśmie-

chów na twarzach. W tej fantastycznej atmosferze rozstaliśmy się i wróciliśmy do codzien-

nych obowiązków. 

  

Uczniowie klasy III b i wychowawczyni Grażyna Jaszczuk 

 

 



DONALDY W NASZEJ SZKOLE – 5 czerwca 2012r. 

 

 
  Grupa "Donaldy" z przedszkola "Słoneczko"  

uczestniczyła w lekcji otwartej w klasie III b... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


