
„Jedynka” otrzymała zaszczytny tytuł 

„Szkoła Niepodległej”. Jest to efekt pra-

cy całej naszej społeczności szkolnej w 

roku 2018 r. Program Niepodległa 1918

–2018 wymagał „przebycie” 5 szlaków i 

realizację 7 zadań. Spośród 400 

szkół  zgłoszonych  

do konkursu, certyfikaty „Szkoły Niepod-

ległej”  

przyznano 214 placówkom.  

Jesteśmy dumni i bardzo cieszymy się! 
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UWAGA! 

Konkurs 

 z nagrodą! 

STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA 

Nikola Rogińska  

nasza redaktorka otrzymała stypendium Fundacji św. Mikołaja. 

GRATULUJEMY! 
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N O W I N K I  J E D Y N K I  

Nasze  „Jedyneczki”  

W dniu św. Walente-

go w naszej bibliote-

ce odbyły się zajęcia 

czytelnicze. Dzień 

miłości i dobrych 

uczuć był okazją do 

w al en t yn k o w e go 

czytania. Dzieci do-

wiedziały się  się o 

pochodzeniu święta, 

które przypada na 

dzień  14  lutego. 

Wysłuchały czytanych 

głośno śmiesznych i 

wzruszających fragmen-

tów poezji klasyków 

polskich. 

Zaciekawienie u małych 

czytelników wzbudził 

artykuł z czasopisma „ 

Viktor Junior” pt. „Daj 

się namówić na WA-

LENTYNKI w stylu 

EKO”  z interesującymi 

pomysłami na prezenty 

bliskim osobom.   

Dzieci rozwiązywały 

walentynkowe  łami-

główki oraz naryso-

wały serca dla 

przyjaciół i ukocha-

nych  osób. Na  za-

kończenie zajęć 

każde dziecko 

otrzymało nagrodę: 

serduszko – lizaka. 

Redakcja 

GRUDZIEŃ 

Dnia 18.12.2018 r. poje-

c h a l i ś m y  ( z e s p ó ł 

„Jedyneczki”) z panią Do-

rotką na Wojewódzki Fe-

stiwal Kolęd i Pastorałek 

do Morąga. Nie ukrywam, 

była tam bardzo wielka 

konkurencja. Trzy dziew-

czyny z zespołu śpiewały 

również solo. Razem wy-

konaliśmy utwór pt. „Oto 

o północy”. Na wyniki 

czekaliśmy dość długo, bo 

aż godzinę. Jednak opła-

cało się, ponieważ zespo-

łowo zajęliśmy I miejsce. 

Doceniono także talent 

solistek. Zgarnęły dwa 

trzecie i jedno drugie 

miejsce. To był swietny  

festiwal kończący 2018 

rok. Oby takich sukcesów 

nie zabrakło w nowym 

roku.  

STYCZEŃ 

12.01.2019r. wystąpili-

śmy, czyli  zespół 

„Jedyneczki”, podczas 

XIII Festiwalu Kolęd       

i Pastorałek zorganizowa-

nego w „Kinie Gwiazda”. 

Ten konkurs bardzo do-

brze rozpoczął nowy rok, 

bo zespół „Mini Jedy-

neczki”, zajął I miejsce, 

tak jak my - Jedyneczki. 

Udział wzięły także so-

listki (Iza, Zuzia i ja - 

Nikola). Niestety, na 

tym festiwalu nam się 

nie udało, ale nie zmie-

nia to faktu, że i tak 

wszyscy jeste-

śmy szczęśliwi. 

Tego i następ-

nego dnia śpie-

waliśmy także 

podczas obcho-

dów WOŚP,     

więc był to dla 

nas muzyczny week-

end.  

Nikola Rogińska 

 

 Walentynkowo w bibliotece 
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Ciekawy wywiad …  

Nasza redaktorka 

przeprowadziła wy-

wiad z  panią Martą 

Martynajtis.  

Ola:   Jak długo pełni 

Pani funkcję opiekuna 

samorządu klas star-

szych? 

p. Marta: Od 5 lat. 

Ola:   Czy według Pani 

uczniowie naszej szkoły 

są aktywni? W jaki spo-

sób przejawia się ich 

aktywność? 

p. Marta: Zdecydowa-

nie tak. Aktywność na-

szych uczniów przeja-

wia się nie tylko w 

szkole, ale wychodzi 

również poza jej mury. 

Nasi uczniowie dosłow-

nie są wszędzie. W sze-

regach wolontariuszy, 

WOŚP, BANKU ŻYW-

NOŚCI, ONKOPACZ-

KA. Potrafią walczyć    

o prawa człowieka pi-

sząc listy w maratonach 

AMNESTY INTERNA-

TIONAL. Z ogromnym za-

angażowaniem organizują 

co roku kiermasz ciast na 

rzecz mieszkańców Interna-

tu Specjalnego Ośrodka w 

Kętrzynie. Pamiętają o 

Dniu Kobiet, Dniu Chłopa-

ka, Dniu Edukacji Narodo-

wej. Organizują dyskoteki,      

na których fantastycznie się 

bawią. Wykazują się umie-

jętnością współpracy    w 

grupie, zasadami fair play, 

są bardzo wrażliwi na po-

trzeby innych.  

Ola:   Jakie Pani planuje 

działania samorządu w naj-

bliższym czasie? 

p. Marta: W najbliższym 

czasie planujemy pocztę i 

dyskotekę walentynkową 

oraz konkurs na walentyn-

kową kartkę. Z kolei w 

marcu Dzień Kobiet i Dzień 

Wiosny. 

Ola:   Dlaczego wybrała 

Pani geografię jako przed-

miot nauczania? 

p. Marta:  

Geografia to 

jeden z najbar-

dziej 

„życiowych” 

przedmiotów. 

To właśnie na 

lekcjach geo-

grafii poznaje-

my świat bli-

sko, wokół sie-

bie,       a także miejsca 

dalekie, odległe w prze-

strzeni       i w czasie. Geo-

grafia pomaga rozumieć 

świat…  

Ola:   Czy może nam Pani 

uchylić rąbka tajemnicy i 

zdradzić czytelnikom w 

jaki sposób spędza Pani 

czas wolny? 

p. Marta: Uwielbiam gry 

planszowe, lubię 

„wyżywać się” kulinarnie, 

ale moim numerem jeden 

jest . 

Ola:   Dziękuję Pani      

za poświęcony czas. 
Ola Trypucka  

Pani Marta Martynajtis, 

nauczyciel geografii,  

opiekun 

 Szkolnego Samorządu 

klas 7-8  

i 

 gimnazjum 

N O W I N K I  J E D Y N K I  

Z ŻYCIA SZKOŁY  

UWAGA: KONKURS  

Z NAGRODĄ! 

Policz, ile komputerów 

mamy w szkolnej biblio-

tece, napisz na kartce  

i przynieś  

do naszej redakcji.  

Na prawidłowe  

odpowiedzi czekamy 

do 25 lutego. 

W styczniu klasę 3a od-

wiedziła mama Emila, 

która jest fizjoterapeut-

ką. Pani Beatka opowie-

działa nam, na czym 

polega jej praca. Dowie-

dzieliśmy się jak ważna 

jest codzienna gimna-

styka. Razem z panią 

skakaliśmy, robiliśmy 

pajacyki, rzucaliśmy wo-

reczkami z huśtawki do 

koszyka. Okazało się to 

nie lada wyzwaniem, ale 

trzecioklasiści poradzili 

sobie również i z tym za-

daniem. Mieliśmy dosko-

nałą okazję sprawdzić 

naszą kondycję fizyczną. 

W gabinecie nie zabrakło 

masaży piłkami i wał-

kami. Miło spędzili-

śmy dzień z panią Be-

atką. Bardzo dziękuje-

my za poświęcony 

czas i możliwość po-

znania nowego zawo-

du, jakim jest fizjote-

rapeuta. 
Anna Warkowska  

Fizjoterapeuta 
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POCZYTAJMY! 

5 lutego obchodzili-
śmy Dzień Bezpiecz-
nego Internetu.  
 To okazja do skorzy-
stania z materiałów na 
ten temat dostępnych 
w bibliotece szkolnej. 
Zachęcamy nauczy-
cieli, wychowawców        
do wykorzystania na 

godzinach wychowaw-
czych literatury i infor-
macji służących współ-
tworzeniu twórczego     
i bezpiecznego środowi-
s k a  o n l i n e . 
 
 

przydatne linki:  
https://
www.saferinternet.pl/dbi/
o-dbi.html 
https://
www.ore.edu.pl/2019/02/
dzien-bezpiecznego-
internetu-2019/  

N O W I N K I  J E D Y N K I  

O psie, który wrócił do domu 

1939 r. do sierpnia 1943 

r. Opowiada o losach 

młodych ludzi, przyjaciół 

o pseudonimach: Alek, 

Zośka, Rudy. Uczestni-

czą oni w walce przeciw 

hitlerowskiej okupacji 

Warszawy. Angażują się 

w akcje Małego Sabotażu 

i akcje dywersyjne. Nara-

żają własne życie oraz 

życie swych najbliż-

szych. Dobro ojczyzny 

jest dla nich najważniej-

sze. Ich odwaga, bohater-

skie czyny, wielki patrio-

tyzm są wzorem do na-

śladowania. Wzbudzają 

o g r o m n y 

podziw i szacunek. 

Powieść Kamińskiego 

napisana jest w sposób 

bardzo przystępny i 

zrozumiały. Nie moż-

na się od niej oderwać. 

Uważam, że warto ją 

przeczytać ponieważ 

poznajemy realia II 

wojny światowej, któ-

re trzymają w nie-

ustannym napięciu. 

Myślę, że każdy czy-

telnik znajdzie w niej 

coś dla siebie. Zachęcam 

do sięgnięcia po tę lektu-

rę! 
Zuzanna Modliszewska 

Ostatnio przeczytałam 

k s i ą ż k ę - d o k u m e n t 

Aleksandra Kamińskie-

go pt. ,,Kamienie        

na szaniec''. W utworze 

przedstawione są praw-

dziwe wydarzenia wo-

jenne i autentyczne po-

stacie. Autor napisał ją 

w oparciu o wypowie-

dzi bezpośrednich 

uczestników wydarzeń 

oraz relacje świadków. 

Informacje czerpał tak-

że z pamiętnika ,,Zośki'' 

- jednego z głównych 

bohaterów.  Akcja 

utworu trwa od czerwca 

Kamienie na szaniec 

 Dziś polecam kolejną 

książkę W. Bruce’a 

Camerona - „O psie, 

który wrócił do domu”. 

To fascynująca opo-

wieść o uroczej Belli - 

psie, który przebył 400 

mil, by odnaleźć swo-

jego pana. Jest nim 

młody student medycyny 

– Lucas. Piesek  wyrusza 

w wielką, pełną przygód i 

niebezpieczeństw podróż, 

aby wrócić do domu.  Po 

drodze czeka ją mnóstwo 

niezwykłych przygód. 

Psia wierność wobec 

człowieka nie ma żad-

nych granic a miłość 

jest bezwarunkowa. 

Na podstawie książki 

powstał również film, 

który aktualnie możemy 

zobaczyć w naszym kę-

t r z y ń s k i m  k i n i e 

„Gwiazda”.  

Ola Trypucka 

Dzień Bezpiecznego Internetu 
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Kalendarium lutego 

N O W I N K I  J E D Y N K I  

Witajcie! 

To znowu ja, Milen-

ka:) Z okazji Świato-

wego Dnia Kota (17 

lutego) przygotowa-

łam Wam krótki tekst. 

Do tej pory pisałam o 

rasach, karmieniu, 

opiece itp. Dziś do-

wiecie się, czy można 

wytresować kota! 

Po pierwsze – od kilku 

lat koty stały się naj-

p o p u l a r n i e j s z y m i 

zwierzętami domowy-

mi. Po prostu teraz 

ludzie chętniej biorą 

do domu kota niż psa. 

Dlaczego? Powodów 

jest kilka. Kota nie 

trzeba wyprowadzać 

do toalety na dworze. 

Kot mniej zjada, jest 

bardziej samodzielny  

i ładnie pachnie (nawet 

mokry), a poza tym 

słodko mruczy. Po pro-

stu same zalety! Jest 

tylko małe „ale”... Jak 

sprawić, aby kot zaczął 

się nas słuchać? 

Tak jak podejrzewacie, 

kota NIE DA SIĘ WY-

TRESOWAĆ! To fu-

trzak z charakterem        

i własnym zdaniem. 

Kiedy uprze się, aby coś 

robić, będzie to robił tak 

długo, aż zmienimy zda-

nie. Każdy kot wytresu-

je bez problemu swoje-

go opiekuna. Kiedy pró-

bujemy nauczyć kota 

różnych sztuczek, nie 

zdajemy sobie sprawy, 

że to właściciel podlega 

tresurze! Mieszkanie     

z kotem polega na tym, 

że w oczach kota my 

jesteśmy gośćmi        

w domu, a on sze-

fem. 

Większość kotów 

rozpoznaje bezbłęd-

nie swoje imię…,     

o ile wołamy kota      

z kuchni. Im bardziej 

będziemy zmuszać 

kota aby coś zrobił, 

tym bardziej kot nie 

będzie chciał tego 

wykonać. Jeśli w 

porę tego nie zrozu-

miemy, kot może się 

porządnie zdenerwo-

wać. Wtedy nie po-

winniśmy się dziwić, 

że zaczął „załatwiać 

się” obok kuwety. 

Pamiętajcie! Nigdy 

nie walczcie z kotem! 
Milena Kwiatkowska 

Moje niesforne kotki 

ZWIERZAKOWO 

09.02. - Międzynaro-

dowy Dzień Pizzy 

11.02. - Ogólnopolski 

Dzień Dokarmiania 

Zwierzyny Leśnej 

13.02. - Światowy 

Dzień Radia 

14.02. - Dzień Święte-

go Walentego 

15.02. - Dzień Singla 

16.02. - Dzień Poczty 

Polskiej 

17.02. - Dzień Kota 

21.02. - Dzień Języka 

Ojczystego 

26.02. - Dzień Dino-

zaura 

28.02. - Tłusty Czwar-

tek 

Myślę, że w tym mie-

siącu każdy znajdzie 

jakieś święto dla sie-

bie. Więc świętujmy! 

Oliwia Kwasiborska  

Luty to piękny zimowy 

miesiąc. Kojarzy nam się z 

feriami zimowymi. Po wol-

nym trzeba jednak wracać 

do szkoły i uważnie słuchać 

na lekcjach. Pamiętajcie jed-

nak, że uszy są po to, by 

śmiać się od ucha do ucha! 

Luty skrywa  również swoje 

święta: 

04.02. - Międzynarodowy 

Dzień Walki z Rakiem 

08.02. - Święto Służby Wię-

ziennej 

Luty 

W lutym 

śnieg  

i mróz stały, 

 w lecie  

będą upały.  
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Martiany i „Pokemon go” 
dyś miałeś „Pokemon 

go”? 

Wiem, wiem, stara gra ale 

jeśli chcesz spędzać czas 

na podwórku z telefonem, 

to czemu nie. (UWAGA! 

Jest potrzebny Internet!!!) 

Wiecie, co to kulig śnież-

ny? 

Jeśli nie, to już tłumaczę, 

potrzeba długiej liny          

i trzeba do niej przyczepić 

sanki, drugi koniec liny 

podczepiamy do samo-

chodu i startujemy!!! 

Znam jedno miejsce o 

nazwie Martiany, to 

świetne miejsce do ło-

wienia ryb, zabaw w 

wodzie i wczasów

(latem są domki pod 

wynajem). Jeśli nie 

wiecie gdzie leżą Mar-

tiany, to na  trasie Kę-

trzyn—Giżycko.  
Nathan Lewkowicz 

 

 

No, no… Jak tam świę-

ta? Fajnie? Miło mi to 

słyszeć. A teraz do rze-

czy… Może już nudzi 

ci się w domu   z rodzi-

ną? Jeśli tak, to mam 

dla świetny pomysł na 

spędzenie czasu z ro-

dziną (na dworze)! Sły-

szałeś zapewne od ro-

dziców: ”chodź na spa-

cer, odłóż ten tel-

efon’”… A może kie-
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ROZMAITOŚCI 

Nowe Kawkowo 
dzieży. Miejscem spotkań 

jest Dom Rekolekcyj-

ny ,,Zacheusz”. 

Każdy, kto tam pojedzie 

może przeżyć wielką przy-

godę, spotkać wspaniałych 

ludzi, a przede wszystkim 

poczuć obecność Boga i 

zaprzyjaźnić się z Nim. Już 

teraz wiem, że na 

pewno chcę tam spę-

dzić część moich wa-

kacji. Tym razem po-

jadę na dwa tygodnie. 

Może to dużo, ale 

czas upływa tam bar-

dzo szybko. 
Martyna Jurewicz   

 

W drugim tygodniu ferii 

pojechałam na rekolekcje 

do Nowego Kawkowa. 

Jest to warmińska wioska 

koło Olsztyna położona w 

przepięknym miejscu. W 

wiosce tej od wielu lat 

odbywają się spotkania 

oazowe dla dzieci i mło-

Moja pasja dukcji animacji, zostaniu grafi-

kiem, dlatego też przykładam się 

do języka angielskiego.  

 Gdyby ktoś mnie spytał, co my-

ślę bardziej ogólnikowo o ryso-

waniu, powiedziałabym, że mam 

różne poglądy. Dla innych jest to 

hobby, innych zawodem, a dla 

niektórych zwykłym marnotraw-

stwem czasu. Często mnie pytają 

po co rysuję i ile, a kiedy odpo-

wiadam zwykłym ponieważ lu-

bię, trwa to jakieś 4 godziny, mó-

wią że się mi nie opłaca. Tak to 

jest. Są naprawdę różne zdania na 

ten temat, a ja wymieniłam ich 

tylko kilka. 

 Co do moich rysunków, nie będą 

pokazane w gazetce, ponieważ na-

prawdę źle bym się z tym czuła. To 

nie tak, że chcę pokazać, że coś 

umiem, tylko co robię w tym kierun-

ku, żebyście zobaczyli, że trzeba roz-

wijać talenty.   

 Zachęcam do robienia tego, co się 

lubi i rozwijania pasji, gdyż można to 

wykorzystać na przyszłość. Przecież 

możemy w ten sposób mieć pracę, 

którą chcielibyśmy wykonywać, 

związaną z naszym hobby. Jeśli wi-

dzisz, że jesteś w czymś dobry i serio 

to lubisz, chwyć za to. Masz szansę, 

tak?  
Magdalena Jurewicz 

Mimo, iż do gazetki głównie 

piszę wiersze, tym, czym się 

interesuję to rysowanie. Uwiel-

biam przelewać emocje na lap-

top. Czemu na laptop? Rysuję 

w różnych programach i przera-

biam w nich. Posiadam tablet 

graficzny, więc tak jest lepiej 

niż na kartce, przynajmniej dla 

mnie. 

 W przyszłości nie chciałabym 

być kimś takim jak malarz, 

gdyż według mnie brzmi to jak 

jakieś szczeniackie marzenie. 

Myślę nad wyjechaniem gdzieś 

daleko i pracowaniem w pro-
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Witajcie! Ostatnio długo 

się zastanawiałam czy 

będzie jeszcze jakieś 

święto lub dzień wolny po 

feriach. Przypomniałam 

sobie wtedy o Walentyn-

kach! Dzisiaj przekaże 

Wam ciekawe informacje 

na temat tego święta. 

Czy wiecie, że..? 

Walentynki to święto     

na cześć św. Walentego. 

Zawiera ślady chrześci-

jańskiej i rzymskiej trady-

cji. Obchodzi się je co 

roku 14 lutego. Nie jest to 

dzień wolny od pracy   

czy szkoły. Uchodzi       

za dzień zakochanych,         

w którym ludzie obdaro-

wują ukochaną osobę po-

darkami lub walentynko-

wą kartką z wyznaniem 

miłości. W Polsce walen-

tynki obchodzone są od 

90 lat. 

Symbolami tego święta są 

czerwone serca, kwia-

ty, kartki i amor. 

Teraz już wiecie, jak 

obchodzimy walentyn-

ki w Polsce. A jak to 

jest w innych krajach?  

1. W Tajlandii jest to 

ulubiony dzień zawie-

rania małżeństw. 

2. W Hiszpanii daje 

się praktyczne prezenty 

- kobietom sprzęty 

AGD (lodówki, pralki) 

zaś mężczyznom różne 

sprzęty elektroniczne 

(mp3, dvd, gry) 

3. We Włoszech kupu-

je się odzież w kolorze 

czerwonym. 

Jak już wiecie patro-

nem Święta Zakocha-

nych jest św. Walenty. 

Teraz pokrótce opo-

wiem Wam jego histo-

rię.:) 

Żył on w starożytnym 

Rzymie za panowania 

cesarza Klaudiusza 2 

Gockiego, który zaka-

zał młodym mężczy-

znom wchodzenia w 

związki małżeńskie. 

Św. Walenty złamał 

zakaz i potajemnie 

udzielał ślubów. Zo-

stał za to wtrącony 

do więzienia. Tam 

poznał i uzdrowił ze 

ślepoty córkę wię-

ziennego strażnika, a 

później udzielił jej 

ślubu. Za ten czyn 

cesarz skazał go na 

śmierć. Św. Walenty 

zostawił na pożegna-

nie list do córki straż-

nika, który podpisał   

„Od Twojego Walen-

tego". 
Ola Trypucka 

Sonda walentynkowa 

WALENTYNKI 

podarować upominki. 

Ola: Spędzamy miło 

czas. 

Oliwia: Lubię bawić się 

w tym dniu 

Maja: Uwielbiam kolor 

czerwony. 

Kamil: Fajnie w tym 

dn iu  w ys yłać 

„anonimowe” kart-

ki. 

Oskar: Nie lubię   

i nie obchodzę te-

go święta. 
Redakcja 

Nasze redaktorki za-

dały pytanie:  

Za co lubisz walentyn-

ki?   

Oto odpowiedzi, jakie 

uzyskały: 

Martyna:  Można wy-

znać uczucia, można 



 

 

 

Skład redakcji numeru  

„Nowinki Jedynki ”: 

Naszą gazetkę można  znaleźć  

na stronie internetowej szkoły:  

sp1ketrzyn.pl  
Zapraszamy do lektury. 

Kontakt z redakcją: 
atrypucka@sp1ketrzyn.pl 
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Koło  dziennikarskie 

„Nowinki Jedynki”:  

Opiekun: p. Agnieszka Trypucka 

Współpraca:   

p. Aneta Duda 

p.D. Gwarda 

 

Korekta: p. Mariusz Wąsik 

Zuzanna Modliszewska 7a 

Nikola Rogińska 6a 

Magdalena Jurewicz 6a 

Kamil Dymidziuk kl. 6b 

Milena Kwiatkowska kl. 5a 

Aleksandra Trypucka kl. 5c 

Martyna Jurewicz  kl. 5c 

Oliwia Kwasiborska kl. 5c 

Nathan Lewkowicz kl. 5c 

Aleksandra Wojtkiewicz  kl. 5c 

Anna Warkowska kl. 3a 

Uśmiechnij się 

*** 

-Co robi traktor u fryzje-

ra? 

-Warkocze 

 

*** 

-Jak nazywa się bałwan 

na emeryturze? 

-Woda. 

*** 

-Gdzie król zdejmuje ko-

ronę? 

-U fryzjera. 

*** 

-Dziadku, dlaczego trzy-

masz w lodówce gazetę? 

-Bo chcę mieć zawsze 

świeże wiadomości! 

 

*** 

-Z czym kojarzy się 

wam łyżka? 

-Z jesienią! 

-? 

-No bo je się nią… 

 

*** 

-Co robi zaatakowany 

kucharz? 

-Wzywa posiłki. 

 

*** 

-Jakie klucze nie otwiera-

ją żadnego zamka? 

-Wiolinowe. 
Ola Wojtkiewicz 

 

 

Rebusik z kotem 


