KATYŃ 1940. PAMIĘTAMY!
13 kwietnia- polskie święto, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. W dokumencie czytamy: W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci
wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku
Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Osiem lat temu -14 IV - przed naszą szkoły zasadzono Dęby Pamięci. Dęby – symbole zostały posadzone ku czci:
Majora Stefana Wierzyńskiego
Porucznika Wiktora Bronakowskiego
Porucznika Łukasza Pruszyńskiego
Czwarty Dąb Pamięci - ku czci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar katastrofy polskiego samolotu, które zginęły w Smoleńsku w drodze na
uroczystości obchodów 70-lecia Zbrodni Katyńskiej
Jako społeczność szkolna Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, a dzisiaj Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego zobowiązaliśmy się do opieki nad Dębami Pamięci i zachowania pamięci zarówno o ofiarach Zbrodni Katyńskiej, jak i o ofiarach katastrofy lotniczej z dn.10 kwietnia.
Co roku -13 kwietnia- uczniowie klas SG zapalają znicze pod naszymi Dębami Pamięci.
Ta skromna uroczystość na stałe wpisała się do kalendarza rocznic historycznych obchodzonych w naszej szkole. W ten sposób ocalamy Katyń od zapomnienia.

Elżbieta Jadczak

KIERMASZ WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKOMAZURSKIEGO

W ramach Dni Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego uczniowie klasy 5c uczestniczyli
w kiermaszu wydziałów, które znajdowały się przed ratuszem naszego miasta...
Studenci w bardzo ciekawy sposób opowiadali nam o tym czego możemy się nauczyć
podczas studiowania na ich uniwersytecie. Każdy wydział prezentował swój dorobek.
Mieliśmy możliwość obejrzenia żywych okazów zwierząt- karaczanów, skosztowania
pysznych potraw min. mięsa z jelenia oraz rozwiązywania ciekawych zagadek matematycznych. Dowiedzieliśmy się jak zbudowane są zwierzęta zamieszkujące gospodarstwa
rolne . To było bardzo ciekawe i pouczające spotkanie!
Kacper Szymański
"Nowinki Jedynki"

UROCZYSTOŚCI 10 KWIETNIA
Nasza szkoła, reprezentowana przez poczet sztandarowy wystawiony przez uczniów
klas III gimnazjum, klasy 2a i 2b o profilu SG oraz kilku nauczycieli, wzięła udział w obchodach 78 rocznicy zbrodni katyńskiej i 8 rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Uczestniczyliśmy w rocznicowym nabożeństwie w
kościele św. Katarzyny oraz w hołdzie poległym na
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego. Po modlitwie ekumenicznej i zapaleniu 96 zniczy pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy złożono wiązanki kwiatów. Ważne, że w upamiętnieniu tak istotnych wydarzeń bierze udział kętrzyńska młodzież.

Elżbieta Jadczak

XV POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE
O PUCHAR STAROSTY KĘTRZYŃSKIEGO
Dnia 16.04.18 r. odbyły się XV Powiatowe Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kętrzyńskiego. Udział wzięli uczniowie klas 7 i klasy gimnazjalne.
Szkołę reprezentowały następujące osoby:
1. Matuszewska Patrycja kl.2a
2. Lender Hanna kl.2a
3. Zapałowska Klaudia kl.2c
4. Kosior Helena kl.7b
5. Żyźniewska Agata kl.7b
6. Pałasz Jakub kl.3b
7. Zadorożny Przemysław kl.2a
8. Zakrzewski Szymon kl.2c
9. Jarzynka Filip kl.7b

W klasyfikacji drużynowej SP 1 zajęła 3 miejsce, sztafeta dziewcząt ukończyła konkurencję na 2 miejscu, a chłopcy na 1. Indywidualnie medale w swoich konkurencjach zdobyli
J.Pałasz(2), P. Matuszewska (1), P. Zadorożny (2), H. Lender (2), K. Zapałowska (1), A.
Żyźniewska (3).
Serdecznie gratulujemy!
Opiekun B. Kulesza

W dniu 09.04.2018r na krytej pływalni PCE w Kętrzynie odbyły się Powiatowe Zawody
Pływackie o „Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego
Podopieczni p. Marka Powolnego zmierzyli się w zawodach z reprezentacjami pięciu
szkół reprezentujących powiat kętrzyński. Szkoła nasza wystawiła w tym roku
13-osobową reprezentację chłopców składającą się z uczniów klas IV – VI. Z bardzo dobrej
strony zaprezentowali się nasi reprezentanci zajmując w zawodach w klasyfikacji szkół II
miejsce.
Indywidualnie w wielu wyścigach nasi reprezentanci zajmowali miejsca na podium: Oskar
Witczak – II miejsce na 25m. stylem dowolnym, Sylwester Radzik – II miejsce na 50m stylem dowolnym, Karol Lender –III miejsce na 50m stylem dowolnym , Karol Siemieniako II
miejsce na 25m. stylem klasycznym. Najwięcej emocji dostarczyła nam jednak nasza sztafeta( 4x50m ), która po zaciętej rywalizacji zajęła II miejsce przegrywając nieznacznie z
zawodnikami SP nr4.
Na duże słowa uznania i wyróżnienie zasługują w szczególności uczniowie klas czwartych
i młodsi, którzy musieli rywalizować w zawodach z dużo od siebie starszymi kolegami.
Mimo różnicy wieku większość z nich zajęło miejsca gwarantujące cenne punkty do ogólnej punktacji szkoły. Gratulujemy!
Oprócz wyżej wymienionych uczniów szkołę naszą reprezentowali: Aleksander Nadolski,
Szymon Pietryka, Aleksander Pyrzak, Błażej Serwin, Jakub Tyborowski, Marcel Ossowski,
Dawid Kaluga, Wiktor Szymaniuk i Michał Zięba.
Uczestnikom zawodów dziękujemy za sportową rywalizacje i osiągnięte rezultaty.
Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny
w dniu 10.04.2018r. na pływalni krytej Powiatowego Centrum Edukacyjnego.
Sukcesy naszych zawodniczek:
Na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym II miejsce zajęła Gabriela Janowska.
Na dystansie 25 metrów stylem dowolnym III miejsce zajęła Łucja Kłok.
Na dystansie 50 metrów stylem dowolnym I miejsce zajęła Karolina Korenik.
Na dystansie 50 metrów stylem klasycznym I miejsce zajęła Karolina Korenik. a II miejsce
Nikola Rogińska.
Sztafeta dziewcząt w składzie; Lena Podgórska, Weronika Mej, Oliwia Leśniak i Nokol
Szulc zajęła IV miejsce.
Sztafeta chłopców w składzie; Bartłomiej Masiewicz, Arkadiusz Czerniawski, Dawid Szymański, Bartosz Martynajtis zajęła II miejsce.
W klasyfikacji szkół Szkoła Podstawowa nr 1 zajęła II miejsce.
Drużynę dziewcząt Szkoły Podstawowej nr 1 przygotował do zawodów Jarosław Mularewicz.

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
W dniach 8-14 kwietnia 2018 roku Kościół w Polsce przeżywał 74
tzw. Tydzień Miłosierdzia, który obchodzony był pod hasłem:
„Mocni w Duchu Świętym”.

Uczniowie zapoznali się z głównym przesłaniem Tygodnia Miłosierdzia. Zgłębiali życie i
twórczość Św. Faustyny Kowalskiej, głównej inicjatorki Bożego Miłosierdzia w Polsce i na
świecie.
W czasie lekcji religii klasy piąte tworzyły obrazy Jezusa Miłosiernego, których piękne wykonanie pozwoliło bardziej odkryć i zrozumieć treści przekazane przez Siostrę Faustynę w
Dzienniczku.
W dniu 12 kwietnia klasa 4c nawiedziła kościół Świętej Katarzyny, gdzie w ciszy i skupieniu
odmówiła poznaną Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczniowie oddali również hołd patronowi naszego miasta, Wojciechowi Kętrzyńskiemu. Niespodzianką okazał się kiermasz
wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studenci przyjęli nas bardzo serdecznie na Pl. Piłsudskiego, zapraszając do wspólnej zabawy i wręczając dzieciom drobne
upominki.
Był to czas refleksji, pamięci o ludziach ubogich, cierpiących, potrzebujących pomocy czas, który na długo pozostanie w pamięci.

Małgorzata Piekarska

NOWINKI JEDYNKI NA PODIUM!

Nasza gazeta szkolna „Nowinki Jedynki” zajęła III miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie
Gazetek Szkolnych dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego
Kuratora Oświaty ...

Dnia 16.04.2018r. w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Gazetka szkolna
„Nowinki Jedynki” to czasopismo w naszej szkole z tradycją, która sięga roku 2007.
Skład naszej konkursowej redakcji:
Służała Alicja 6a, Winiarska Kinga 6a, Korenik Karolina 6a, Grabowska Wiktoria 6b, Sokołowska Kasia 6b, Bućko Bartosz 6b, Chodak Zuzanna 6b, Dyśko Julia 6b, Wożniakowska Zuzia 6b, Dymidziuk Kamil 5b, Kwiatkowska Milena 4a, Trypucka Aleksandra 4c, Jurewicz Martyna 4c

Współpracują: Roszak Lena 4c, Olejnik Maja 4c, Fic Amelia 5b, Ostatek Julia 5b, Szymański Kacper 5c
W wydaniu konkursowym umieszczono prace plastyczne uczniów: Patrycja Kozak 4d,
Jakub Sieńko 5a, Borowski Tomasz 5c Szymański Kacper 5c, Pawęski Wiktor 4b, Koczela
Kasia 2a, Pawlak Szymon 2a, Siergiedo Szymon 3e, Kosaty Alicja 1b, Racka Marysia 1b, Poreda Madzia 1b, Mazur Julia 1b, Chełstowska Ala 1b, Gasperowicz Kacper 3e, Dmutryszyn
Kasia 3e, Hałasik Gustaw 3a, Kalina Koleśnik 3a
Cele konkursu to promowanie aktywności twórczej ucznia, upowszechnianie krytycznej
analizy przekazów informacyjnych, rozwijanie zainteresowań kulturalnych oraz rozbudzanie wrażliwości estetycznej, propagowanie poprawności językowej, popularyzacja
czasopiśmiennictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promowanie współpracy zespołowej.
Patronem medialnym konkursu jest „Gazeta Olsztyńska”.
Kapituła konkursu w składzie: przedstawiciel ODN w Olsztynie, dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej", pracownik UWM, nauczyciel polonista, przedstawiciel pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży w Olsztynie oceniała nadesłane prace wg 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 (bez przedruków). Promowane są oryginalne rysunki.
e) Różnorodność form, w tym dziennikarskich (np. wywiady, recenzje, opowiadania,
sprawozdania, itp.).
f) Profesjonalizm formalny: strona tytułowa, wyczerpująca stopka redakcyjna, numeracja
stron, czytelność, wykorzystanie miejsca w gazetce.
Opiekunem młodych dziennikarzy jest p. Agnieszka Trypucka przy pomocy doraźnej p.
Anety Dudy. Nad poprawnością językową czuwa p. Mariusz Wąsik Prace plastyczne do
numerów konkursowych przygotowała p. Sylwia Szymańska.
Cieszymy się z naszego kolejnego sukcesu. Zapraszamy do lektury naszej gazetki szkolnej
- zakładka BIBLIOTEKA lub NOWINKI JEDYNKI. Najnowszy numer już wkrótce!
Jeżeli pragniesz rozwijać własne pasje literackie, zainteresowania dziennikarskie, masz
ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić czekamy również na Ciebie i zapraszamy do
pisania tekstów oraz redagowania naszej szkolnej gazetki! Redakcja ma swoją siedzibę
w bibliotece szkolnej.

A. Trypucka

WIZYTA W STOLICY
Dnia 13 kwietnia 2018r. klasy 6c i
6a razem z opiekunami panią
Anną Korenik, panem Andrzejem Kliszewiczem i panią Mariolą Korneluk wybrały się na wycieczkę do Warszawy. Zostanie
ona w naszej pamięci na długo.

Zacznijmy od początku. Choć
jazda autokarem dłużyła się, nikt
nie tracił entuzjazmu. Gdy tylko
dojechaliśmy do stolicy wszyscy
wyjęli aparaty, by uwiecznić te
piękne widoki . Od razu po przyjeździe udaliśmy się prosto do teatru Buffo. Nigdy nie widziałam tak pięknego teatru. Z
początku wydawał się malutki, ale okazało się że wcale taki nie jest. Każdy zajął swoje
miejsce i rozpoczął się spektakl. Zachwycił mnie on tym jak aktorzy poradzili sobie z odwzorowaniem bohaterów książki. Wrażenia po przedstawieniu były bardzo pozytywne.
Później poszliśmy do Mc'Donalds, który dla niektórych okazał się największą atrakcją wycieczki. Dla mnie był to jednak Pałac Kultury i Nauki. Jadąc windą, nie mogłam się doczekać aż będziemy na górze. Gdy już tam dotarliśmy, nie mogłam oderwać oczu od tego
pięknego krajobrazu. Z trzydziestego piętra było widać panoramę Warszawy. Zmęczeni
ale radośni wróciliśmy do autokaru, choć to nie było takie łatwe. Czekaliśmy ponad 30
minut. Około godziny 18 pożegnaliśmy Warszawę, a już po 22 byliśmy w Kętrzynie.
Długo mogłabym opowiadać poszczególne wydarzenia, ale tyle wystarczy żeby stwierdzić że była to jedna z moich najlepszych wycieczek.

Aleksandra Kozioł

XXXVI KONKURS RECYTATORSKI
Dnia 17.04.2018r. uczennice naszej szkoły: Anna Strzyż, Katarzyna Koczela, Zuzanna
Wielgus i Lidia Korzeniewska oraz reprezentująca gimnazjum Klaudia Ejsmont wzięły
udział w Konkursie Recytatorskim na szczeblu miejskim. Zuzia zajęła III miejsce, zaś Kasia otrzymała wyróżnienie.

SPOTKANIE W BIBLIOTECE

,,… Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym
interesownym świecie, takim, który nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies… Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata … Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie
…”
George G. Vest

W ramach ,,nauki wartości „ w dniu 17.04. b.r. klasa 3c została zaproszona do Powiatowej
Biblioteki Publicznej na rozpoczynający się właśnie cykl zajęć biblioterapeutycznych. Tematem dzisiejszego spotkania było ,,Dobro, przyjaźń i szacunek oczami zwierząt „
W trakcie zajęć odczytano fragmenty opowiadania ,, Przyjaźń ‘’ ks. Karola Misiewicza
oraz innych książek o zwierzętach. Natomiast wolontariusze ze schroniska w Putwągach
wraz z podopiecznymi zapoznali dzieci z opieką nad pupilami , odpowiedzialnością za nie i
troską jaką należy obdarzać zwierzęta. Dowiedzieliśmy się , że zwierzęta uaktywniają
ukrytą w nas wrażliwość, dobroć, pozwalają się nam otworzyć a także czuć bezpiecznie .
Przebywanie ze zwierzętami ma wyjątkowo dobroczynny wpływ na ludzi … dla każdego
z nas zwierzę może być lekarzem, przyjacielem albo terapeutą.
Dziękujemy za zaproszenie
Kl.3c z wychowawczynią

WYKŁADY UWM DLA GIMNAZJALISTÓW

13 kwietnia w piątek w ramach Dni Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Kętrzynie również w budynku gimnazjum odbyła się seria wykładów. Wszystkie klasy II i III
gimnazjum uczestniczyły w obu zajęciach. Pani dr Maria Piechocka- Kłos w interesujący
sposób z bogato ilustrowaną prezentacją wprowadziła uczniów w świat rozrywek starożytnych Rzymian, gdzie dominowała gra w kości i piłkę, a ulubioną zabawą było oglądanie walk gladiatorów czy wyścigów rydwanów.

Natomiast pani dr Małgorzata Tomkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, zaintrygowała wielu młodych ludzi, przybliżając im bardzo aktualne zagadnienia z zakresu
prawa. Udzieliła bardzo wyczerpujących odpowiedzi i podawała przykłady o zasadach
odpowiedzialności prawnej nieletniego w cyberprzestrzeni i w Realu, szczególnie o hejtowaniu, paserstwie czy sextingu.
Oba spotkania z wykładowczyniami z Wydziału Teologii z UWM zostaną w pamięci gimnazjalistów na długo. Treści wykładów były interesujące i idealnie dobrane do wieku i zainteresowań naszych uczniów.

Elżbieta Jadczak

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI

17.04.2018r. uczestnicy Szkolnego Konkursu Ortograficznego klas II i III zmagali się
z tekstem dyktanda ortograficznego.
Wraz z jego bohaterami: wiewiórką i żółwiem odwiedzili ciekawe miejsca w lesie.
Uczniowie dzielnie stawili czoła trudnościom ortograficznym, które czyhały na nich w
każdym wyrazie. Wszyscy uczestnicy ukończyli pisanie dyktanda w dobrych humorach.
Oto wyniki:
I miejsce – Zuzanna Falkowska klasa 3b
II miejsce – Szymon Żyźniewski klasa 3e
III miejsce – Szymon Łata klasa 3a
wyróżnienie – Julia Rejnat klasa 3b i Bartosz Kubot klasa 3e
D.Wilczak

XVI WARMIŃSKO- MAZURSKIE ZAWODY MATEMATYCZNE
Dnia 19.04 w naszej szkole odbyły się eliminacje do XVI Warmińsko-Mazurskich Zawodów
Matematycznych.
Organizatorem konkursu był Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego...

Zawody prowadzone są corocznie już przez czternaście lat. Nasza szkoła uczestniczy w
nich po raz trzeci. Uczniowie rozwiązywali zadania w czasie 90 minut. Cykl ten kwalifikuje
do finału zawodów, które odbędzie się 17 maja 2018 r. na wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Życzymy wszystkim powodzenia.
Barbara Groch

MATEMATYKA NA WESOŁO

Dnia 19.04.2018 r. odbyło się podsumowanie projektu: „Szkoła w świecie
gier matematycznych” ...

Nagrodzone gry to:
„Matematyczna zawierucha”
Autorzy gry:Tomasz Rybacki 6b, Bartłomiej Podbielski 6b, Jakub Zieliński 6b, Weronika
Mej 6b, Roksana Labich 6b
„Niuńki całkowite”
Autorzy gry: Alicja Służała 6a, Kinga Winiarska 6a, Katarzyna Bardabusz 6a, Karina Sztabińska 6a
„Strefa matematyczna”
Autorzy gry: Piotr Racki 6c, Adam wojciechowski 6c, Mateusz Andzulewicz 6c, Jakub
Mitkiewicz 6c

Ola Kozioł i Ola Markowska przeprowadziły sondę wśród uczniów naszej szkoły na temat
matematycznego projektu pt. „Gry matematyczne”: Oto odpowiedzi, które uzyskały:
OLA: Projekt bardzo mi się podobał, ponieważ mogłam pracować z koleżankami.
BARTEK: Gry te rozwinęły u nas zdolności matematyczne, a ponadto świetnie się przy tym
bawiliśmy.
TOSIA: Sądzę , że zamysł ten jest bardzo dobrym sposobem na kształtowanie młodych
umysłów.
OLIWIA: Dzięki projektowi bardziej zjednoczyliśmy się.
ZUZANNA: Gra coraz lepiej szkoli nas w liczbach całkowitych.
KAROLINA: Uważam, że ta inicjatywa zintegrowała naszą klasę.
BARTEK: Sądzę, że jest to dobry pomysł aby rozwinąć swoje umiejętności.
OLA: Idea uczenia matematyki poprzez zabawę bardzo dobrze się sprawdziła.
PAULINA: Dzięki koncepcji poprawiliśmy nasze kontakty.
PIOTREK: Samo robienie gry było dosyć trudne, ale przyniosło nam dużo zabawy.
Barbara Groch

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

Harmonogram Egzaminu Gimnazjalnego 2018
18 kwietnia 2018 r. (środa) - Część Humanistyczna
Histora i WOS - godz. 9.00 (60 minut)
Język polski - godz. 11.00 (90 minut
19 kwietnia 2018 r. (czwartek) - Część Matematyczno - Przyrodnicza
Przedmioty Przyrodnicze - godz. 9.00 (60 minut)
Matematyka - godz. 11.00 (90 minut)
20 kwietnia 2018 r. (piątek) - Język Obcy Nowożytny
Poziom podstawowy - godz. 9.00 (60 minut
Poziom rozszerzony - godz. 11.00 (60 minut)

W HOŁDZIE WOJCIECHOWI KĘTRZYŃSKIEMU

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na inscenizację wierszy i epizodów z
życia Wojciecha Kętrzyńskiego organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia im. Arno
Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie.
Przesłuchania odbyły się w Loży Masońskiej dnia 19.04.18r. W swoim wystąpieniu uczniowie klasy 5a: Zuzanna Wielgus, Joachim Iwanowski, Wiktor Smosarski, Maciej Pędzich
przedstawili sylwetkę poety i bojownika o polskość. W zaprezentowanym programie ukazano jego walkę o Mazury i Mazurów. Kętrzyński napisał pracę, w której ukazuje swoją
rozpacz nad losem mieszkańców tych terenów. ,,Jakże nie płakać nad dolą Mazurów, nad
smutnym ich położeniem, że inteligencja stracona jest dla tego ludu… Nie może podnieść
się w oświacie i traci nawet poczucie tego, co człowiekowi najdroższym powinno być na
ziemi- poczucie własnej narodowości". Cenił on ludzi zamieszkujących te tereny. „Mazur
wesoły i towarzyski, gromadę lubi, bywa gościnny, chętnie dlatego obcego do chaty
przyjmuje”. W swoich wierszach opisywał również piękno mazurskiej przyrody, bałtyckiego wybrzeża, potęgę uczuć, wiosnę i miłość. Wyrażał też w nich ubolewanie nad losem
Polski. „Dzisiaj wzywa mnie pieśń do walki, do burzy wojennej, do boju, do buntu i do wezwania, tam gdzie zemsta i nienawiść…”. Na zakończenie Zuzia zaśpiewała fragment
hymnu o Kętrzynie „Rodzinne miasto me pięknieje dzisiaj z dnia na dzień...”.
Konkurs nie należał do najłatwiejszych, bo dotyczył czasów nie do końca zrozumiałych
dla dzieci. Udział w nim pozwolił jednak zgłębić wiedzę o osobie, która tak wiele zrobiła
dla ratowania ginącej kultury poddanej germanizacji. Nasi reprezentanci wypadli doskonale zajmując I miejsce.
Opracowaniem tekstów i przygotowaniem uczniów do konkursu zajęła się Pani Dorota
Gwarda. Podziękowania kierujemy również w stronę Pani Ewy Smosarskiej. Gratulujemy
młodym artystom i oczywiście rodzicom.

XXIV FINAŁ LOKALNEGO KONKURSU NASTOLATKÓW
„OŚMIU WSPANIAŁYCH”
„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem,
ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”
- Gabriel Garcia Marquez

W miniony poniedziałek w auli internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Karolewie odbył się XXIV Finał Lokalnego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” promującego młodzieżowy wolontariat.
Podobnie jak w latach poprzednich tak i w tym roku organizatorem XXIV Finału Lokalnej
Edycji Konkursu „8 WSPANIAŁYCH” był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kętrzynie. Ideę i cel konkursu przybliżyła obecnej na sali młodzieży pani Katarzyna Kłosowska z Klubu Integracji Społecznej w Kętrzynie -„Celem tego konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia , grupy rówieśniczej sąsiadów, osiedla, szkoły oraz upowszechnianie zachowań
życzliwości na co dzień jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Postaw, które promują wrażliwość na potrzebę człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze
wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą.”
Spośród wszystkich zgłoszeń kandydatów, jakie wpłynęły do komisji wybrano 8 „wspaniałych”. Zostali nimi: Magdalena Daria Wons, Tomasz Chmieleński, Weronika Karolina
Deryło (ZS CKR), Amelia Mikołajczyk, Karolina Witkowska (SP nr 1), Nikola Jessica Anuszewska, Agata Ożga (SP nr 3), Joanna Nicewicz ( PCK oddział w Kętrzynie). Wyróżnienie
otrzymał natomiast Jakub Karbowniczek (PCK oddział w Kętrzynie).

Marta Martynajtis

WYSTAWA POŚWIĘCONA
WOJCIECHOWI KĘTRZYŃSKIEMU

Uczniowie „Jedynki” od początku roku włączają się w imprezy organizowane z okazji
obchodów Roku Wojciecha Kętrzyńskiego.23.04.18 r. klasa 5b udała się do Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko - Niemieckiego w Kętrzynie na wystawę
pt. „Wojciech Kętrzyński i jego dzieła”

Ekspozycja bardzo zainteresowała młodzież. Jednak oprócz tego uczniowie mieli okazję
uczestniczyć w pogadance na temat życia i twórczości naszego patrona. Pani Hanna Tarasewicz w bardzo przystępny i ciekawy sposób przybliżyła im postać tego człowieka. Zaczarowała słuchaczy, opowiadając o życiu osobistym Kętrzyńskiego, jego dzieciństwie i
latach młodzieńczych, troskach, radościach, sukcesach, trudach w dążeniu do bycia Polakiem w niepodległej ojczyźnie. Dzieciaki w postaci z pomnika zobaczyły prawdziwego
człowieka z krwi i kości.
To była piękna i ciekawa lekcja!
Dorota Aronowska

SPOTKANIE KLAS TRZECICH Z PRZEDSTAWICIELAMI PCE

W dn. 23.04 uczniowie klas trzecich gimnazjum miały okazję poznać ofertę edukacyjną Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie.
Podczas spotkania uczniowie obejrzeli prezentację na temat oferty szkoły, otrzymali
ulotki i pamiątkowe długopisy. Co najważniejsze uzyskali informacje na temat proponowanych przez szkołę możliwości kształcenia. Trzecioklasiści mają do wyboru kilka kierunków klas technicznych: Technik Logistyk, Technik Pojazdów Samochodowych, Technik
Handlowiec i Technik Budownictwa.

W szkole są również klasy zawodowe czyli szkoła branżowa- mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i klasa wielozawodowa np. fryzjer czy sprzedawca. Proponowane
przez szkołę kierunki kształcenia są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy. Zwiększa
to szanse uczniów na to, że po ukończeniu szkoły nie zostaną bezrobotnymi.
Kolejne spotkania ze szkołami ponadgimnazjalnymi w następnych dniach, a podjęcie
trudnej decyzji przez trzecioklasistów również coraz bliżej. Życzę dobrych i trafnych wyborów.
Szkolny doradca zawodowy Dorota Sterniak

DNI OTWARTE FENIKSA
Nasi uczniowie z wizytą w I Liceum Ogólnokształcącym Centrum Naukowo- Biznesowym
im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie

W dn. 23.04 korzystając z dnia otwartego Feniksa uczniowie klas 3a i 3 b z opiekunkami
p. M.Dojlido i p. D. Sterniak udali się w gościnne progi szkoły, by poznać jej ofertę
kształcenia.

LO CN-B FENIKS to szkoła ponadgimnazjalna o uprawnieniach szkoły publicznej, z klasami
o modułach wojskowym, policyjnym i strażackim. Szkoła ma za zadanie wyszkolić osoby,
które będą pracować w służbach mundurowych. Dlatego uczniom szkoły na co dzień towarzyszą takie elementy jak: musztra, obsługa broni czy ćwiczenia sprawnościowe.
Podczas dnia otwartego uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć film promocyjny,
pokazy walki wręcz i samoobrony, mogli też spróbować swoich sił na strzelnicy ASG,
przejechać się quadem, a nawet wykonać próbny test sprawnościowy.4 naszych uczniów
- Krystian, Grzesiek, Adam i Arek zdecydowało się wykonać test i zaliczyli sprawności, co
przyda się im, gdyby zdecydowali się kontynuować naukę w tej szkole. Wydano im stosowne zaświadczenia.
Dla zainteresowanych szkoła zapewniła mnóstwo informacji i liczne atrakcje, a dla chętnych była również wojskowa grochówka.

Szkolny doradca zawodowy- Dorota Sterniak

ESCAPE ROOM W SZKOLNEJ BIBLIOTECE!!!
TEGO JESZCZE NIE BYŁO!!!

W poniedziałek w budynku Gimnazjum nr 2 uczniowie klasy 5c Szkoły Podstawowej nr 1
oraz uczniowie drugich klas gimnazjum przeżyli wielka przygodę w Komnacie Tajemnic,
którą stały się urokliwe pomieszczenia biblioteki.

Uczniowie klasy 2a- Jakub Kocięcki, Patryk Bućko, Kacper Łabaj i Przemysław Zadorożny
pod opieką p. Agnieszki Czeszun mieli możliwość zaprezentować owoce swojej pracy,
czyli efekty innowacyjnego projektu gimnazjalnego zatytułowanego „Where is Harry Potter?”. Zaproszeni uczniowie, w ciemności przy użyciu latarek, rozwiązywali magiczne
zagadki, wykonywali różne skomplikowane zadania i odgadywali ukryte hasła. Te ułożone
kolejno wskazały miejsce, w którym został ukryty klucz do wyjścia. Przepięknie wykonana
dekoracja biblioteki, przebrania, różdżki, które przygotowali uczniowie przy pomocy
opiekuna projektu pozwoliły każdemu uczestnikowi przenieść się w wyobraźni do mrocznego Hogwartu i poczuć jak prawdziwy czarodziej.
Z relacji uczestników:
Wiktoria Sławecka: Escape room mi się bardzo podobał, ponieważ lubię zagadki, był dobry klimat i było trochę zabawnie. Liczę ,że będzie więcej takich lekcji.

Agnieszka Czeszun

KLASY 4A I 4E POZNAJĄ GDAŃSK!
W czwartek 19.04.2018 roku klasy 4a i 4e wybrały
się na wycieczkę klasową do Gdańska. Pierwszy
etap swojego pobytu w tym urokliwym mieście
rozpoczęły od usytuowanego w samym sercu
Gdańska Centrum Hevelianum...
To nowoczesne centrum nauki mieszczące się w
zabytkowych obiektach architektury militarnej
porwało dzieci w pasjonującą i inspirującą podróż
"Dookoła Świata". To właśnie w tym miejscu mogły poznać tajemnice wnętrza ziemi, przejechać się windą przenoszącą na różne wysokości
i głębokości, czy samodzielnie uformować Himalaje. W specjalnym symulatorze
poddawały się sile wiatru wiejącego z prędkością ponad 120 km/h, w czerwonej budce
telefonicznej usłyszały wyznanie miłosne w wielu językach europejskich, a na obrazie Leonarda da Vinci podziwiały swoją twarz.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie starówki miasta. Dzięki ogromnej wiedzy
przewodnika, dzieci zdobyły informacje na temat największych zabytków gdańskiej starówki. Przeszliśmy się ulicą Długą, Długim Targiem, zobaczyliśmy fontannę Neptuna, Kościół Mariacki - największą ceglaną, gotycką świątynię w Polsce i Europie, a także Długie
Pobrzeże.
Ostatnim punktem naszej wyprawy była wizyta w ZOO w Gdańsku Oliwie. Niewątpliwie
atrakcją stał się przejazd kolejką retro, z okien której można było podziwiać zakątki, zamieszkałe przez wiele egzotycznych gatunków zwierząt największego ogrodu zoologicznego w Polsce. Wszyscy uczestnicy wycieczki jednogłośnie uznali ją za bardzo udaną.
Uśmiechnięte i zadowolone buzie dzieci były tego niezbitym dowodem dla opiekunów
pana Jarka Rusieckiego, pani Anny Chomontowskiej i Eweliny Drabarz.

DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

We wtorek, 24.04, klasy trzecie gimnazjum udały się na dni otwarte do sąsiadującego z
nami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej. Absolwenci naszego gimnazjum z zapałem oprowadzali uczniów po wszystkich zakątkach ich obecnej
szkoły.
Klasy trzecie miały okazję zapoznać się z ofertą liceum oraz technikum i zobaczyć nowoczesne klasy wraz z ich wyposażeniem. Na gimnazjalistów czekało w nich wiele konkursów tematycznych i zabaw, takich jak układanki i quizy, oraz słodki poczęstunek. Licealne
klasy mundurowe dały naszym uczniom możliwość zapoznania się ze sprzętem wojskowym np. bronią i specjalnymi pojazdami. Po zakończeniu zwiedzania wnętrza szkoły gimnazjaliści mogli poczęstować się ciepłą grochówką.

MIESIĄC Z WOJCIECHEM KĘTRZYŃSKIM

We wtorek 24 kwietnia 2018r. odbył się Konkurs inscenizacji wierszy Wojciecha Kętrzyńskiego pt. „Miesiąc z Wojciechem Kętrzyńskim” zorganizowany przez Stowarzyszenie
im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko - Niemieckiego w Kętrzynie. Celem tego kulturalnego wydarzenia było upamiętnienie i przybliżenie twórczości Wojciecha Kętrzyńskiego.
Naszą szkołę reprezentowały gimnazjalistki Nikola Jakubiec z kl. IIc i Katarzyna Pastuszak z kl.IIIc, która zajęła II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych i średnich.
Maria Mickiewicz
- nauczycielka języka polskiego

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?
Klasa 3f mogła przekonać się o tym na
warsztatach, które zorganizowała pani Sylwia Wasowicz wraz z panią Ewą w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie w
dn. 23.04.2018 r. z okazji Światowego Dnia
Książki.
Pani Ewa wprowadziła nas w świat książki,
udzielając cennych wskazówek potrzebnych
do powstania dzieła literackiego. Przedstawiła nam „tajemniczy” przepis na książkę, w
skład którego wchodzą podstawowe składniki: wyobraźnia, marzenia, wytrwałość, czas,
oraz przydatne przybory: czyste kartki, kredki, mazaki, nożyczki, klej, dziurkacz, gumka i
inne. Wysłuchaliśmy opowiadania o książkowych potworach zamieszczonych w „Małej
encyklopedii Domowych Potworów”, której autorem jest Stanislav Marijanović : Złośnicy
Zawistnicy, Skarżypycie Donosicielce, Gierkomaniaku Ekranowym czy Modnisi Bezkrytycznej. Następnie zadaniem dzieci było narysowanie potworów zgodnie z przedstawionym opisem . Wszyscy z zapałem wzięli się do pracy, wykorzystując „tajemniczy” przepis
na powstanie książki. Poszły w ruch przybory do malowania . Wyobraźnia też zaczęła
działać i na kartkach papieru powoli powstawały śmieszne stworki. Gdy prace były już
gotowe, zespoły, na które dzieci podzielono, przygotowały kolorowe okładki do książek,
zatytułowały je i wpisały siebie jako autorów książek. Powstały bardzo ciekawe prace,
które klasa przyniosła do szkoły.
Dzieci doskonale zdają sobie sprawę, że bez książek świat byłby bardzo ubogi. Wiedzą
też, że książka jest ich najlepszym przyjacielem na dni słoneczne czy deszczowe.
Bardzo dziękujemy Paniom z biblioteki za interesujące warsztaty , oraz pani Joannie Kokoszko, mamie Filipa za opiekę nad nami w czasie wycieczki.
Wych. kl. 3f

LUDZIE Z PASJĄ I TALENTEM

Dnia 25.04.2018r. obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji
klasa 6b została zaproszona do czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej na niecodzienne
spotkanie autorskie. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych
Umysłowo i Ich Rodzin STO prezentowało swoją twórczość.
Dzieci miały niecodzienna okazję posłuchać bajek z niedawno wydanej przez stowarzyszenie książki pt. „Dawno, dawno temu w Kętrzynie. Bajki i legendy o naszym mieście”
przy zachowaniu i poszanowaniu praw autorskich, co jak najbardziej wpisuje się w święto
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Piękne w swej prostocie bajki niosły niesamowity ładunek emocjonalny.
Dla wszystkich wielkim przeżyciem była możliwość poznania autorów - uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie. To ludzie z pasją i niesamowitym
talentem!

KOLEJNA SZKOŁA ŚREDNIA ZAPREZENTOWAŁA SIĘ
GIMNAZJALISTOM

W dn. 25.04 odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie trzecioklasistów z gimnazjum z
przedstawicielami szkoły ponadgimnazjalnej. Tym razem swą ofertę edukacyjną przedstawił „elektronik” z Olsztyna.
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych swą ofertę kieruje do uczniów, którzy interesują się elektroniką, mechaniką i informatyką oraz planują studia techniczne.
Technikum oferuje naukę w 6 zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik teleinformatyk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik mechatronik oraz technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w znanych i renomowanych przedsiębiorstwach.
Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem technicznym, pomocami dydaktycznymi, organizuje wyjazdy zagraniczne, odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. W kompleksie budynków szkolnych znajduje się internat, siłownia, sala kinowa i sala gimnastyczna.
Przy wyborze szkoły i zawodu, uczniowie powinni pamiętać, że ukończenie tego typu
szkoły technicznej, mają bardzo duże szanse na zdobycie dobrej pracy w przyszłości.
Szkolny doradca zawodowy- Dorota Sterniak

BITWA NA WIERSZE

To już po raz trzeci PDK "Czerwony Tulipan" zorganizował spotkanie z poezją dziecięcą. "Bitwa na wiersze" cieszy się zainteresowaniem uczniów, a także ich rodziców, którzy coraz chętniej podejmują próbę udziału w tym wydarzeniu.
W trzeciej edycji zmierzyły się ze sobą wiersze autorstwa Jolanty Kutyło-Lewandowskiej
kontra kętrzynianki Pauliny Farbiszewskiej. Dzieci prezentowały wiersze min. o przydatności i walorach owoców i warzyw z książeczki "Alfabet z koszyczka".
Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa uczniów, a nawet rodziców:
Asia Sieńko 1 a z bratem Kubą 5a,
Sebastian Kupis 1 a,
Igor Malinowski 2a z siostrą Leną z 4d,
Inez Grochala 4d,
Fabian Wależak 2a z siostrą Roksaną z 5a,
Ania Strzyż 2a z bratem Adamem z 3b,
Julia Wessel 2a z mamą,
Emil Górski 2a z tatą,
Kasia Koczela 2a,
Oliwia Cichomska 2a,
Ania Warkowska 2a,
Nikola Rogińska 5a z siostrą Lidką Korzeniewską 5a,
Wiktor Smosarski 5a z mamą,
Karol Lender 5a z młodszą siostrą,
Maciej Pędzich 5a.
Dnia 24.04.18r. odbyły się przesłuchania, podczas których wyłoniono grupę uczestników
do finału. 25.04 18 r. finaliści kolejny raz prezentowali wybrane utwory. Jury w składzie
Irena Trzeciakowska, Elżbieta Wąsik i Ewa Maksymowicz postanowiło nagrodzić naszych
uczniów.
I miejsce przypadło Ani i Adamowi Strzyż,
II miejsce zajęli Wiktor Smosarski z mamą Ewą,
dyplomy finalisty trafiły do Nikoli Rogińskiej,Lidii Korzeniewskiej i Sebastiana Kupis.
Gratulujemy nagrodzonym i tym, którym nie udało się stanąć na podium. Liczy się przecież dobra zabawa, a taka była. Wszyscy jesteście wielcy!

ASYSTA POCZTU SZTANDAROWEGO ŚWIATOWEGO
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK
W dniu 22.04.2018r. uczniowie naszej szkoły Kacper Kozik,Kacper Łabaj, Jakub Kocięcki i
Patryk Bućko uczestniczyli jako asysta pocztu sztandarowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy 4 Warmińsko –
Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps.
Szczerbiec.

PRZYGODA Z WOJCIECHEM KĘTRZYŃSKIM
26 kwietnia 2018 roku w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie miejskiego konkursu literackiego
pt. „Przygoda z Wojciechem Kętrzyńskim”. W
twórczych zmaganiach wzięło udział 95 uczestników. Uczniowie naszej szkoły osiągnęli
ogromny sukces – aż 15 osób zostało uhonorowanych nagrodami...
Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła naszych uczniów. Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria klasy IV – VI:
miejsce – Patrycja Broniszewska i J. Sieńko
II miejsce – Sz. Andzulewicz i J. Zalewski
III miejsce – Z. Woźniakowska i Z. Modliszewska
Wyróżnienia: K. Dymidziuk
Kategoria klasy VII i gimnazjum:
I miejsce – J. Kocięcki i M. Kłek
II miejsce – A. Wyszkowska i J. Kupis
III miejsce – I. Dogiel, A. Żyźniewska
Wyróżnienia: J. Okuszko, J. Mejksztaniec
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy !
Bożena Tomczak

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

W piątek 27 kwietnia 2018 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III. Tegoroczne zmagania przeprowadzono w ramach akcji
„Rok dla Niepodległej”...
Uczestnicy konkursu rywalizowali między sobą, realizując jedno z zadań –„narodowe”
czytanie wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości. „Jedynkowe” maluchy skorzystały z książki dla dzieci pt. „Marszałek Józef Piłsudski” autorstwa Małgorzaty
Strękowskiej-Zaremby. W trakcie czytania poznały wiele ciekawostek i anegdot z życia
tego wielkiego człowieka.
Do konkursowych zmagań stanęło 22 uczniów wyłonionych w eliminacjach klasowych:
Ia - Lena Bielak, Filip Rutkowski-Zalewski
Ib – Maria Racka, Stanisław Korzeniewski,
Ic – Łukasz Jakoniuk, Zuzanna Kędzior,
Id – Wiktoria Głowacka, Anna Walusiak,
IIa – Szymon Pawlak, Igor Malinowski
IIIa – Liliana Lech, Szymon Łata,
IIIb – Oliwia Szymańska, Anna Strzyż,
IIIc – Anna Predko, Kinga Kuranowicz,
IIId – Wiktor Wojnowski, Lena Turczyńska,
IIIe – Katarzyna Dmytryszyn, Szymon Żyźniewski,
IIIf – Jakub Cieleszyński, Mateusz Król.
Jurorzy p. Agnieszka Trypucka, p. Aneta Duda i p. Mariusz Wąsik mieli niewątpliwą przyjemność wysłuchania mistrzowskich popisów lektorskich. Po burzliwych obradach wyłonili osoby, które zasłużyły na miano Mistrza Pięknego Czytania. Zaszczytny tytuł zdobyli:
kl. I – Łukasz Jakoniuk
kl. II – Szymon Pawlak
kl. III – Jakub Cieleszyński
Organizatorzy konkursu: p. Agnieszka Trypucka, p. Aneta Duda i p. Mariusz Wąsik gratulują najlepszym z najlepszych – zwycięzcom konkursu.
Mariusz Wąsik

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY O BRD

Dnia 27.04. 2018 w SP5 na miasteczku ruchu drogowego odbył się powiatowy
etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD. Odbywał się w dwóch kategoriach: szkół
podstawowych i gimnazjów.
W kategorii szkół podstawowych starowało 10 zespołów, gimnazjów 6. Naszą szkołę reprezentowali: Kacper Zapolski VII A, Mateusz Wiórko, Konelia Kułak, Dominika Szubstarska VIIB, a gimnazjum: Kacper Bućko, Przemysław Zadrożny, Jakub Kocięcki IIA. Zawody
składały się z czterech konkurencji: sprawdzenie wiedzy o ruchu drogowym test, pomoc
przedmedyczna, jazda po miasteczku ruchu drogowego i jazda po torze przeszkód. SP1
zajęła 3 miejsce i 1 miejsce wśród szkół z Kętrzyna, a gimnazjum 4 miejsce.
Gratulujemy !!!
Przygotowaniem do zawodów i opiekunami podczas ich trwania byli: SP1 p. Andrzej Hapoński, gimnazjum p. Wojciech Krzyżanowski.

KOLEJNE SUKCESY
27.04.2018 r. w Wilkasach odbył się V
Regionalny Konkurs Piosenki Polskiej
„Śpiewający Kormoran”.
"Jedyneczki" wyśpiewały I miejsce, a
dwie solistki zdobyły wyróżnienia.
Podopieczni Doroty Gwardy i Ireny
Linkiewicz w składzie: Nikola Broniek,
Angelika Czarnecka, Inez Grochala,
Gabrysia Janowska, Maja Karanowska, Lidia Korzeniewska, Julia Kurowska, Dominika Lech, Izabela Ławrywianiec, Maciej Pędzich, Sandra Powaga, Nikola Rogińska, Jakub Sieńko, Julia Sokołowska, Lena Ulkowska, Zuzanna Wielgus wykonali utwór "Mazurscy Kolumbowie". W kate-

gorii zespoły dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali między sobą bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem udziału było zaprezentowanie utworu opiewającego piękno Mazur
wykonywanego z akompaniamentem na żywo, który zapewniły Nikola, Iza oraz Dorota
Gwarda.
Ponadto cztery uczennice wzięły udział w kategorii solowej, w której wystąpiło około 30
młodych artystów z naszego województwa tj. z Bartoszyc, Szczytna, Gołdapi. Wyróżnienia wyśpiewały Iza i Zuzia.
Festiwal jest też coroczną okazją do wymiany doświadczeń, doskonalenia umiejętności
wokalnych, interpretacyjnych, a także do wzbudzania właściwego współzawodnictwa.

KOLEJNE SPOTKANIE TRZECIOKLASISTÓW

Dnia 26.04 w naszej szkole miało miejsce spotkanie trzecioklasistów z przedstawicielami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w
Karolewie.
Pokrótce przedstawili nam ofertę swojej placówki, która zdobyła niemałe zainteresowanie w oczach uczniów naszej szkoły. Technikum to oferuje naukę w zawodach: technik
weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik żywienia i
usług gastronomicznych ,technik krajobrazu, mechanik architektury krajobrazu, mechanik
operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kucharz. W ZSCKR w Karolewie jest również
możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do przejęcia gospodarstwa i korzystania z
funduszy Unii Europejskiej.
Kasia Chruścińska

KONCERT DZIĘKCZYNNY
W niedzielę 29.04.18r. kolejny raz mieszkańcy Kętrzyna
uczestniczyli w koncercie dziękczynnym za dar kanonizacji
papieża Jana Pawła II.
Na scenie amfiteatru zaprezentowali się laureaci III Festiwalu
Piosenki Papieskiej i Religijnej organizowanej przez Kętrzyńskie
Centrum Kultury. W grupie wyróżnionych znaleźli się:
- zespół "Jedyneczki”, który wykonał utwór „Miłosierni”,
- Zuzanna Wielgus śpiewająca „Loleka”.
Tym razem swój wkład w koncert miały też dzieci ze Szczytna i
Wilkas. Na zakończenie wspólnie z laureatką I miejsca w kategorii open Barbarą Somionka, uczestnicy i zebrani wykonali
ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”.

UROCZYSTOŚCI 3 MAJA

W uroczystych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Majanie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły. Siódmoklasiści pod opieką p. Anny Zygowskiej oraz
uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką p. Elżbiety Jadczak wystawili poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II i
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego.
Naszym pocztom podczas uroczystego nabożeństwa i złożeniu kwiatów na Placu AK towarzyszyły klasy piąte z wychowawczyniami.

Elżbieta Jadczak

ZNAMY FINALISTÓW KONKURSU

Przedstawiamy wyniki konkursu powiatowego konkursu plastycznego „Tajemnicze
urodziny” ...
kategoria: klasy I – III
III miejsce – Dawid Markowicz kl. 1c
kategoria: klasy IV- VI
I miejsce - Kamil Dymidziuk kl. 5 b
III miejsce – Szymon Andzulewicz kl. 4a
Gratulujemy!

SMERFY W JEDYNCE
Dnia 7 maja 2018r., odwiedziły nas dzieci z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola „Malinka”...
Pani Sylwia opowiedziała dzieciom o szkole, dzienniku elektronicznym, ocenach. Następnie pani Agnieszka, nasza bibliotekarka pokazała przedszkolakom z grupy "Smerfy"
szkolną bibliotekę, gabinet pani pielęgniarki, sekretariat i boisko szkolne. Po przerwie
kiedy już dzieci wróciły do klasy z naszą pomocą musiały rozwiązać różne zadania, za które dostały pierwsze oceny (oczywiście szóstki!). Na koniec zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.
Miło było gościć przyszłych pierwszoklasistów w naszej szkole.
Katarzyna Dmytryszyn kl. 3e

WOJCIECH KĘTRZYŃSKI W DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI

Z okazji ROKU KĘTRZYŃSKIEGO uczniowie kl. 3c bliżej poznali sylwetkę Patrona naszego
miasta, jego dzieje i losy. Poznali też ideę zaborów, przez które sto dwadzieścia trzy lata
nie było Polski na mapach świata...
Chcąc uczcić ten jubileusz mali Kętrzyniacy poczynili pierwsze próby pisarskie i zmierzyli
się z pisaniem wierszy o Wojciechu Kętrzyńskim .Oto jeden z nich :

,, WOJCIECH KĘTRZYŃSKI ‘’
Wojciech Kętrzyński , to patron miasta.
Jakiego miasta ? Którego miasta?
Miasta Kętrzyna, to rzecz wiadoma.
I wybór patrona , to myśl świadoma.
Był publicystą i historykiem,
Poetą , pisarzem i politykiem.
Uczył się pilnie , pracował wytrwale .
Nie zapomnimy o jego chwale.
Niejedną szkołę nazwano jego imieniem.
I dzięki temu nie będzie wspomnieniem.
My Jego życia historię znamy.
Nie zapominamy, wciąż pamiętamy.
Pisać o Tobie będziemy wiersze.
W zasługach miasta masz miejsce pierwsze.
Już masz pomniki ku swojej chwale.
Zapisałeś się w kartach historii na stałe !
Maja Łukaszewicz
ucz. kl. 3c

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
A LITTLE WRITER
Jak co roku mamy zaszczyt przedstawić zwycięzców Szkolnego Konkursu Językowego A LITTLE
WRITER. W tym roku nasz konkurs cieszył sie
ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów.
Bardzo się cieszymy, że przypadł Wam tak do
gustu. Liczymy na Was w przyszłej edycji, juz za
rok. Zapraszamy!
Klasy 4-5
I miejsce – Nathan Lewkowicz z klasy 4c
II miejsce – Milena Kwiatkowska z klasy 4a
III miejsce – Izabela Ławrywianiec z klasy 5a
Wyróżnienia:
Maciej Pędzich z klasy 5a
Julia Śiwek z klasy 4c
Szymon Andzulewicz z klasy 4a
Klasy 6-7
I miejsce – Mateusz Andzulewicz z klasy 6c
II miejsce- praca grupowa: Bartosz Bućko, Julia Mazur, Zuzanna Chodak, Jakub Kliszewicz z klasy 6b.
Gratulujemy
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone we wtorek – 15.05.18 roku

NASI UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI
DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO

8 maja w Kętrzyńskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje rejonowe przeprowadzone
w ramach XXXVI Konkursu Recytatorskiego "Spotkania z poezją". Naszą szkołę reprezentowała Zuzanna Wielgus z klasy 5 a.
Jury przyznało Zuzannie pierwsze miejsce i zakwalifikowało ją do reprezentowania naszego regionu w przeglądzie wojewódzkim, który obędzie się 29 maja w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Ponadto w związku z zeszłorocznymi zawirowaniami organizacyjnymi udział w finale wojewódzkim dodatkowo weźmie Wiktor Smosarski z klasy 5 a.

ODWIEDZINY U STRAŻAKÓW

Dzień Strażaka, w różnych formach, istnieje w większości państw europejskich od ponad
150 lat. Tradycyjnie obchodzony jest 4 maja, w dniu, w którym Kościół Katolicki wspomina św. Floriana – patrona strażaków. W 2002 r. Dzień Strażaka został w Polsce ustanowiony jako oficjalne święto. W tym samym dniu obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Strażaka – w hołdzie pięciu australijskim strażakom, którzy
zginęli na służbie.
Wybraliśmy się do strażaków, aby złożyć im życzenia. Strażak Dominik oprowadził nas po
budynku, gdzie przebywają, jak mają służbę. Pokazał nam strój strażaka oraz sprzęt, który
znajduje się w samochodzie strażackim. Próbowaliśmy podnieść piłę, którą strażacy piłują
samochody. Wielu z nas chce być strażakiem. Była okazja spróbować, trzymać wąż strażacki i lać strumień wody.
Dowiedzieliśmy się, że poza tradycyjnymi zadaniami związanymi z gaszeniem pożarów,
coraz częściej strażacy niosą pomoc ofiarom wypadków drogowych, podczas powodzi
czy w sytuacji zagrożeń chemicznych.
Uczniowie klasy I b z wychowawczynią

MOJE ULUBIONE MIEJSCE W KĘTRZYNIE
Przedstawiamy wyniki konkursu „Moje ulubione miejsce w Kętrzynie” (etap szkolny)...
Klasy I – III
I miejsce – Filip Rutkowski Zalewski kl. 1a
II miejsce – Joanna Sieńko kl. 1a
III miejsce – Szymon Pawlak kl. 2a
Wyróżnienie :
Łukasz Jakoniuk kl. 1c
Urszula Tokarzewska kl. 2a
Klasy IV – VI
I miejsce – Jakub Sieńko kl. 5a
II miejsce – Wiktor Radziejewski kl. 5 c
III miejsce – Patrycja Kozak kl. 4d
Wyróżnienie:
Wojciech Kryger kl. 4e
Magdalena Jurewicz kl. 5a
Gratulujemy!
Wręczenie nagród i dyplomów (etap szkolny) odbędzie się 14 maja 2018r. na przerwie o
godz. 10.35 w sali 23.
Prace wyżej wymienionych uczniów zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej gdzie odbędzie się etap miejski konkursu. Ogłoszenie wyników, wręczenie
dyplomów, nagród i wyróżnień nastąpi 26.05.18r. (sobota) podczas pikniku, który odbędzie się w parku na placu Diehla (okolice basenu miejskiego).

MARSZ GODNOŚCI
10.05.2018 roku uczniowie klasy 3c Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie pod opieką p.
Doroty Szakiel i Jolanty Sokołowskiej mięli przyjemność uczestniczyć w VII Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy razem 2018”, zorganizowanym z inicjatywy
warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie...
Celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi członkami
społeczeństwa oraz przełamywanie barier i stereotypów funkcjonujących w codziennym
życiu. Marsz rozpoczął się Mszą Świętą w Bazylice św. Jerzego, następnie ulicami miasta
przeszedł wesoły korowód w stronę Amfiteatru przy ulicy Kajki, by tam zaprezentować
dorobek artystyczny środowisk niepełnosprawnych. Nasi uczniowie mieli możliwość bezpośredniego spotkania się ze sztuką tworzoną dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji środowisk działających na rzecz rozwoju społecznego osób dotkniętych różnym stopniem niepełnosprawności.

KOLEJNA OFERTA KSZTAŁCENIA
W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

W dn. 07.05.2018r nasi trzecioklasiści z gimnazjum odbyli
kolejne spotkanie z przedstawicielami szkoły ponadgimnazjalnej. Tym razem odwiedził nas Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.
Szkoła w swej ofercie proponuje kształcenie w następujących kierunkach technicznych:
- technik informatyk
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- technik technologii drewna
- technik architektury krajobrazu
Poza tym istnieje możliwość kształcenia w ZS w Liceum Ogólnokształcącym ( klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego) i Branżowej Szkole I stopnia ( szkoła zawodowa- np. stolarz, kosmetyczka, cukiernik, fryzjerka, sprzedawca).
Szkoła dysponuje internatem ze stołówką. Więcej informacji na stronie www.zsreszel.pl
Szkolny doradca zawodowy - Dorota Sterniak

PROJEKT „AMERKA PÓŁNOCNA”
„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę”
św. Augustyn
„Mali Podróżnicy” z klasy 3B ponownie
wybrali się w podróż. Podróż ta pod każdym względem była niezwykła. Tym razem w ramach projektu, ciekawość zaprowadziła nas do Ameryki Północnej.
Głównym celem było przybliżenie wiadomości o tym kontynencie.
Klasa została podzielona na 3 grupy, w
których pracowali przez trzy tygodnie.
GRUPA I – Krajobrazy Ameryki Północnej
GRUPA II – Zwierzęta i roślinność Ameryki Północnej
GRUPA III – Budowle i architektura Ameryki Północnej.
Etapy realizacji projektu:
1.Gromadzenie informacji – dzieci przygotowały się wspaniale. Przyniosły mnóstwo informacji oraz ilustracji, z którymi musiały podzielić się z pozostałymi członkami grupy.
2.Wykonanie plakatu – na tym etapie ważne było zaprojektowanie i posegregowanie informacji, które są najpotrzebniejsze.
3.Prezentacja każdej z grup – ostatni etap projektu. Podsumowanie ciężkiej pracy oraz
zaprezentowanie plakatu pozostałym uczniom.
Wszystkie dzieci chętnie wzięły udział w projekcie oraz aktywnie uczestniczyły w każdym
jego etapie. Projekt chociaż troszeczkę przybliżył nam piękno tego kontynentu.
Ewelina Konieczna

TURNIEJ RZUCANKI SIATKARSKIEJ SINGLI DZIEWCZAT

8 maja 2018 r. w Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie odbył się Turniej Rzucanki Siatkarskiej Singli dziewcząt organizowany w ramach Akademii Siatkarskiej S.O.S.
W zawodach udział wzięły reprezentacje wszystkich szkół podstawowych naszego miasta. Do zawodów przystąpiło 21 zawodniczek, które rywalizowały indywidualnie Mecze
eliminacyjne rozegrano w czterech grupach systemem ,,każdy z każdym” do 15 punktów.
Ogromny sukces odniosły nasze zawodniczki zajmując dwa najwyższe miejsca na podium.
W finale A zwyciężyła Aleksandra Ławrywianiec pokonując swoją koleżankę z klasy Julię
Szubstarską (IIIa). W meczu o trzecie miejsce Katarzyna Koczela (IIa) nieznacznie uległa
reprezentantce gospodarzy i zajęła ostatecznie czwartą lokatę. Na podkreślenie zasługuje fakt, że z sześciu startujących, aż pięć zdobyło awans do drugiej rundy.
Ostatecznie również zespołowo zajęliśmy miejsce pierwsze. Trzy najlepsze siatkarki zostały udekorowane medalami. Wszystkie zawodniczki otrzymały nagrody niespodzianki i
pamiątkowe dyplomy.
Szkołę reprezentowały:
1. Nadia Roszak- Ic
2. Katarzyna Koczela- IIa
3. Weronika Pejda- IIa
4. Anna Strzyż- IIa
5. Aleksandra Ławrywianiec- IIIa
6. Julia Szubstarska- IIIa
Opiekun zespołu: Marek Gabryszak

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

9 maja 2018 r. na boiskach siatkarskich kompleksu sportowego ,,Kętrzynianka” odbył się
międzyszkolny turniej siatkówki plażowej, w którym udział wzięły drużyny ze wszystkich szkół podstawowych naszego miasta.
W turnieju dziewcząt naszą szkołę reprezentowały trzy pary. Najwyższą- piątą lokatę
wywalczyły Zuzanna Chodak i Weronika Mej (VIb). Miejsca 9-12 przypadły duetowi: Julia
Babynko/ Lena Podgórska (VIb) oraz Aleksandra Markowska/ Michalina Tyczyńska (VIc).
Zawody chłopców zdominowane zostały przez siatkarzy ,,jedynki”. Gabriel Zółtowski
(VIb) i Kacper Kowalik (VIc) wygrali wszystkie mecze i zajęli pierwsze miejsce zdobywając
w ten sposób prawo do reprezentowania szkoły i miasta w zawodach powiatowych.
Opiekun zespołów: Marek Gabryszak

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
09.05.18r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny
dla klas IV-VII...
Najlepsi okazali się:
KLASY IV
Milena Kwiatkowska -kl. 4a -I miejsce
Zuzanna Michałkiewicz -kl.4b - II miejsce
Łucja Kłok-kl.4e- III miejsce
Aleksandra Trypucka - kl.4c- wyróżnienie
KLASY V
Piotr Mazurowski-kl.5b - I miejsce
Kamil Dymidziuk-kl.5b - II miejsce
Magdalena Jurewicz-kl.5a - III miejsce
Lidia Korzeniewska-kl.5a - wyróżnienie
Kacper Tomczak-kl.5d - wyróżnienie
KLASY VI
Jakub Kliszewicz- kl.6b - I miejsce
Karolina Korenik- kl.6a - II miejsce
Zuzanna Modliszewska- kl.6a - III miejsce
KLASY VII
Wiktoria Brasiun- kl.7c- I miejsce
Weronika Sobieraj- kl.7c - II miejsce
Sandra Wieczorek-kl.7c - III miejsce
Oliwia Walczyk- kl.7b – wyróżnienie
Zwycięzcom gratulujemy!
W Miejskim Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się 21.05.2018 roku, naszą szkołę
będą reprezentowali następujący uczniowie:
KLASY IV
Milena Kwiatkowska -kl. 4a
Zuzanna Michałkiewicz -kl.4b
Łucja Kłok-kl.4e

KLASY V
Piotr Mazurowski -kl.5b
Kamil Dymidziuk -kl.5b
Magdalena Jurewicz-kl.5a
KLASY VI
Jakub Kliszewicz- kl.6b
Karolina Korenik- kl.6a
Zuzanna Modliszewska- kl.6a
KLASY VII
Wiktoria Brasiun- kl.7c
Weronika Sobieraj- kl.7c
Sandra Wieczorek-kl.7c
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

SPOTKANIE Z MAŁĄ PSZCZÓŁKĄ

Wiosna w pełni! Klasa 2a poznała tajniki przyrody i życie cennych dla człowieka owadów-pszczół.
W czwartek 10.05.18r. drugoklasiści gościli w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tym razem
obejrzeli barwne przedstawienie o życiu pszczółek przygotowane przez przedszkolaków
z Malinki. Dowiedzieli się, jak szkodliwe jest dla ich życia zanieczyszczenie powietrza.
Pszczoły chorują i nie dają zdrowego miodu, który ma dużo właściwości leczniczych. Należy zatem ratować je przed smogiem, chronić i nie zabijać. Przedszkolaki zachęciły zebranych do wspólnej zabawy- śpiewu i tańca.
Spotkanie w MBP było dobrym podsumowaniem omawianej tematyki lekcyjnej.

SPACERKIEM PO KĘTRZYNIE

W piątek 11.05.18 klasa 5a wzruszyła na wyjątkowy spacer po Kętrzynie. Pod czujnym
okiem pani przewodnik Joanny Skiby uczniowie odkrywali na nowo znane im obiekty
naszego miasta.
Dowiedzieli się, że ze starego XIV wiecznego miasta zostało niewiele obiektów: zamek,
kościół św. Jerzego, baszta i pozostałości murów obronnych. Dawniej zwany Rastenborkiem (z polskiego), Rastemborgiem (z niemieckiego) liczył około dwóch tysięcy mieszkańców. Zaliczany był do dużych i bogatych grodów. Wybudowany nad rzeką Guber, wyposażony w 13 baszt spełniał rolę obronną. Do takiej funkcji przystosowano również wejście do kościoła św. Jerzego, które znajduje się od strony północnej, a nie zachodniej (naprzeciwko ołtarza głównego). Do grodu prowadziły dwie bramy. Uczniowie stojąc przy
ich ruinach porównać mogli historię ze współczesnością. Podziwiali również urokliwe kamieniczki z XVIII - XIX w. z zachowanymi gzymsami. Niektóre budynki zostały niestety pozbawione historycznych elementów ozdobnych. Dawny Kętrzyn był miastem wielowyznaniowym. Przewodnik pokazała młodzieży tablicę upamiętniającą miejsce powstania
synagogi. W XIX w. w gimnazjum (przy kościele św. Jerzego) uczył się Albrecht von Winkler. Z listu od siostry dowiedział się o polskim pochodzeniu. Kilka lat później urzędowo
zmienił nazwisko na Kętrzyński. Miasto w tym czasie rozwijało się. Powstawały zakłady,
które decydowały o jego wielkości np. drożdżownia, browar, cukrownia. W czasie wojny
stara część miasta została dotkliwie zniszczona. Na pamiątkę historyka walczącego w XIX
w. z germanizacją Mazur miastu nadano imię Kętrzyn.
To była wyjątkowa lekcja historii. Pani Skiba zwróciła uwagę dzieci na obiekty i miejsca,
które tworzą ciekawą historię Kętrzyna, a także na zasługi Wojciecha Kętrzyńskiego dla
mieszkańców Mazur.
Uczniowie klasy 5a ślą podziękowania za zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania
Radzie Rodziców i oczywiście pani Joannie Skibie.

PORTRET WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego „Portret
Wojciecha Kętrzyńskiego” ...
Klasy I – III
I miejsce - Oskar Sokołowski kl. 1c
II miejsce – Wiktor Stankiewicz kl. 1a
III miejsce – Igor Stasieło kl. 1a
Klasy IV- VI
I miejsce - Aleksandra Trypucka kl. 4c
II miejsce – Amelia Kwiatkowska kl. 4d i Adam
Kwiatkowski kl. 1a
III miejsce – Zuzanna Wielgus kl. 5a
Wyróżnienie- Karolina Zając kl. 5c
Gratulacje!
Podsumowanie etapu miejskiego i wręczenie nagród nastąpi 17.05.2018r. o godz. 17.00 w Galerii
Kętrzyńskiego Centrum Kultury.
S. Szymańska

WIOSENNA WYCIECZKA ROWEROWA Z MOSiR-em

14 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 (klasy 7b, 6a, 6b i 5c) uczestniczyli w rajdzie
rowerowym zorganizowanym przez kętrzyński MOSiR. Rajdem tym rozpoczeliśmy letni
sezon wycieczek rowerowych. Uczniowie pokonali ponad 25 kilometrów ścieżką rowerową i leśnymi szutrami. Podczas postojów zorganizowane było ognisko, a dzieci
sprawdziły swoją wiedzę i umiejętności w konkursie przyrodniczym.
Dziękujemy Panu Krzysztofowi Krupienikowi za przygotowanie ogniska, nagród i czynny
udział w wycieczce rowerowej.
Opiekunowie: Andrzej Hapoński, Andrzej Kliszewicz, Jarosław Mularewicz, Marek Powolny

SPOTKANIE AUTORSKIE

Dnia 11.05.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z panią Marleną Popławską-Marek. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 3a i 3f...
Na początku uczniowie zapoznali się z szaloną mandarynką, złośliwym bananem i wybredną cytryną – bohaterami książki pt. „Mandarynka Grażynka”. Dowiedzieli się również, w jaki sposób powstają ilustracje do książek.
Następnie pisarka przedstawiła swoją kolejną książkę pt. „Wyprawa na maksa”,której
głównym bohaterem jest trzynastoletni chłopiec, kochający geografię i dalekie podróże.
Pozycja w lekki i humorystyczny sposób przekazuje wiadomości dotyczące wybranych
krajów. Pokazuje, jak ważna jest rodzina i jak trudna jest rozłąka z najbliższymi. Uczy, że
złośliwości i przepychanki słowne nie świadczą o braku miłości oraz uświadamia, jak wielką moc mają marzenia.
Dzieci brały czynny udział w różnorodnych konkursach, dowiedziały się w jaki sposób bawią się uczniowie w Hiszpanii i innych krajach.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
Dziękujemy pani Bożenie Musielak za zaproszenie do biblioteki.
Beata Borowska

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

Dnia 10.05 18r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny klas trzecich i drugich. Każdą
klasę reprezentowało trzech najlepszych matematyków, którzy mogli sprawdzić swoje
umiejętności.
Uczniowie przez 60 minut rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte. Konkurs przebiegał
bez zakłóceń. Komisja konkursowa w składzie Irena Linkiewicz i Dorota Gwarda wyłoniła
najlepszych trzecioklasistów:
I miejsce Maria Iwanowska - kl. 3a
II miejsce Jakub Cieleszyński - kl. 3f
III miejsce Kacper Szamrej - kl. 3e
Oni też będą reprezentować szkołę podczas drugiego etapu na Miejskim Konkursie Matematycznym dla uczniów klas trzecich pod hasłem „Raz, dwa, trzy z Wojciechem Kętrzyńskim licz i ty”, który odbędzie się dnia 18.05.18r. w Zespole Szkół nr 1.
W klasie drugiej zwycięzcami zostali:
I miejsce Szymon Pawlak - kl. 2 a
II miejsce Katarzyna Koczela - kl. 2 a
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
CHŁOPCOW I DZIEWCZĄT
15 mają na kompleksie “Kętrzynianka” odbył się turniej piłki siatkowej plażowej chłopców i dziewcząt. W kategorii chłopców SP 1 reprezentowalo 9 par z klas 7 oraz 2 i 3 gimnazjalnych.

Do finału awansował Zapałowski Igor z 2 c i Jaskólski Krzysztof z 2 b. Zajęli oni drugie
miejsce ibędą reprezentować szkołę na szczeblu powiatowym. Para Mejksztaniec J.- Lipka M.z klasy 7 a ukończyli turniej na miejscu 5.
Gratulujemy!!!
Opiekun B. Kulesza

WARMIŃSKO- MAZURSKIE ZAWODY MATEMATYCZNE

W miasteczku akademickim – Kortowo trwały juwenalia, a nasi uczniowie Mateusz Andzulewicz i Piotr Mazurowski wytężali swój umysł nad zadaniami konkursowymi XVI
edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych na Wydziale Matematyki i
Informatyki UWM w Olsztynie...

W konkursie brali udział uczniowie z całego
województwa, którzy już przed godziną jedenastą dotarli do budynku Wydziału Matematyki
i Informatyki.
Po obowiązkowej rejestracji udziału w zawodach, Piotr wraz z Mateuszem usiedli
w salach wykładowych, aby z zapałem przystąpić do rozwiązywania zadań. Miejsce konkursu
pozwoliło im się poczuć jak studenci, którzy
przystępują do egzaminów podczas sesji semestralnych. Zmagania matematyczne prowadzili pracownicy UWM, z którymi być może
nasi uczniowie spotkają się w przyszłości wybierając progi tej uczelni.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.
Barbara Groch

PRZYGODY PANA ŚLIMAKA

Dnia 09.05.2018 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie odbyło się spotkanie
autorskie z ks. Karolem Misiewiczem. Z naszej szkoły w spotkaniu wzięły udział klasy 3c i
3a...

Ksiądz Karol serdecznie powitał dzieci. Przeczytał kilka
opowiadań z książki pt "Przygody Pana Ślimaka", rozdawał
nagrody i robił pamiątkowe fotografie z uczniami. Uwieńczeniem spotkania była indywidualna, twórcza praca plastyczna przedstawiająca głównego bohatera książki - Pana
Ślimaka.
Beata Balak-Rawinis

PIELGRZYMKA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH
DO ŚW. LIPKI

W dniach 16 i 17 maja 2018 r. uczniowie klas III z wychowawcami, katechetami oraz ks.
Zbigniewem powitali Matkę Bożą w Św. Lipce...

Dzieci podczas uroczystej Mszy Świętej podziękowały Maryi za dar Eucharystii, odczytały
"Akt oddania dzieci pierwszokomunijnych w opiekę Maryi", wysłuchały koncertu organowego i zwiedziły miejscowe muzeum. Nieuniknioną atrakcją wyjazdu była wizyta w
lodziarni, zwiedzanie zamku oraz zabytkowego Kościoła parafialnego w Reszlu.

Beata Balak- Rawinis

PIEŚNI PATRIOTYCZNE

Miło było popatrzeć i posłuchać jak grupa przedszkolaków SMERFY z Niepublicznego
Przedszkola KRASNAL w Kętrzynie przygotowała koncert pieśni patriotycznych w ramach ogłoszenia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez
Polskę
Mali artyści wystąpili na scenie kina GWIAZDA w Kętrzynie w dn. 16.05.2018 r. i zaprezentowali utwory patriotyczne: „Maszerują strzelcy, maszerują”, „To Polska”, „Ojczyzno
ma”, „Wojenko, wojenko”, oraz „Jesteśmy Polką i Polakiem”.
Klasa 3f mogła podziwiać swoich młodszych kolegów, którzy z wielkim przejęciem
i zaangażowaniem prezentowali przepiękne utwory niepodległej Polski.
wych 3f

CZYSTY LAS DLA NAS!
11 maja 2018r. gimnazjaliści pojechali na świetnie przygotowaną wyprawę do lasu, aby
zgodnie z obywatelskim obowiązkiem, zapisanym w Konstytucji RP, zadbać o środowisko naturalne.
30 uczniów z kl. II a i III a pod opieką p. B. Tomczak i p. E. Jadczak uczniów wzięło udział w
akcji. Zaopatrzeni w worki i rękawiczki, podzieleni na kilkuosobowe grupy, pod opieką
panów leśniczych i myśliwych z Koła Łowieckiego „Kaczor” wyruszyli… w las. Zbierali
śmieci w lasach należących do Kronowa i Nakomiad w nadleśnictwie Srokowo. Uczniowie
napełnili ponad 40 worków, co niepokoi, ponieważ nie wszyscy ludzie mają świadomość,
że las to nie darmowe wysypisko.

Po pracy czekało na nich ognisko, napoje i kiełbaski. Obdarowani przez p. Karolinę Nestorowicz ze Starostwa Powiatowego słodkościami i gadżetami, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wrócili do Kętrzyna.
E. Jadczak

WIEM, CO JEM!

Dnia 14.05. 2018r na godzinie wychowawczej klasa 2A gimnazjum gościła panią dietetykp. Angelikę Andrzejczyk z poradni Naturhouse z Mrągowa...

Pani dietetyczka przedstawiła nam prezentację pt. '' Zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży ''. Wykład dotyczył tego, jak należy odżywiać się, jakich produktów unikać, a jakie są
ważne do poprawnego funkcjonowania organizmu nastolatków. Mieliśmy możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy na temat prawidłowego odżywiania. Ciekawym poruszonym
problemem był fakt, iż nie wszystkie produkty np. typu light są zdrowe oraz jak dużo cukru znajduje się w napojach gazowanych. Na koniec pani dietetyk w formie quizu sprawdziła, ile zapamiętaliśmy ważnych dla naszego zdrowia informacji.
Michał Czeszun
Dodam, że moi wychowankowie przypomnieli sobie, co tworzy piramidę żywieniową, jak
wygląda talerz zdrowia, jak ważne jest regularne spożywanie 5 posiłków dziennie. Oczywiście nie zabrakło ważnych informacji o anoreksji i bulimii czy problemach z nadwagą i
otyłością. Spotkanie faktycznie było bardzo ciekawe i pouczające.
E Jadczak

KONKURS WIEDZY O ZAMKACH GOTYCKICH

Etap gminny konkursu odbył się 15 maja 2018r. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 1
w Kętrzynie.
Przeprowadziła go komisja w składzie:
Pani Alina Rudak – przewodnicząca zespołu konkursowego i delegat Kętrzyna w Stowarzyszeniu gmin „Polskie zamki gotyckie”
Pani Marta Wojciechowska - delegat Kętrzyna w Stowarzyszeniu gmin „Polskie zamki gotyckie”
Pani Elżbieta Jadczak – SP1
Pani Dorota Korpalska – SP4
Pani Dorota Sterniak – SP3
Do rywalizacji przystąpiło 18 uczniów.
LAUREACI KONKURSU:
I miejsce – Karolina Korenik – SP1 Kętrzyn (klasa VIa)
II miejsce – Piotr Rackii, SP1 Kętrzyn (klasa VIc)
Tomasz Rybacki, SP1 Kętrzyn (VIb)
III miejsce – Zuzanna Chodak, SP1 Kętrzyn (VIb)

Alicja Służała, SP1 Kętrzyn (VIa)
wyróżnienie: Maciej Skukowski – SP1 Kętrzyn (VIc)
Karolina Korenik oraz Piotr Racki będą reprezentować Kętrzyn na szczeblu centralnym - 7
czerwca 2018r. w Malborku.
Alina Rudak

TO WARTO ZOBACZYĆ!
Przez dwa dni (16-17.05) klasa 5a
bawiła w Toruniu, mieście położonym nad rzekami Wisłą i Drwęcą. Założone zostało przez Krzyżaków w 1230 roku. Miasto skrywa
wiele interesujących zabytków i
urokliwych miejsc. Położenie
sprawiło, że rozwijało się i bogaciło przez następne stulecia. Pod
czujnym okiem przewodnika
uczniowie kolejno poznawali najważniejsze miejsca Torunia...
Zwiedzanie rozpoczęto od Krzywej Wieży – średniowiecznej baszty obronnej i legendy z
nią związanej. Pobudował ją zakochany toruński krzyżak, który potajemnie spotykał się z
ukochaną. Budowla ta była pokutą za złamanie zasad zakonnych. Można też było podziwiać mury obronne pochodzące z XIII w. wraz z basztami , fosami i Bramami Mostową,
Żeglarską, Klasztorną, które do dziś się zachowały . Przepięknie prezentowały się kamieniczki na Rynku Staromiejskim. Tam też znajduje się statuetka flisaka otoczona przez
osiem żab. Z tym obrazkiem również wiąże się miłosna historia. Ze Starego Miasta wyruszono do Twierdzy Toruń. Te dobrze zachowane fortyfikacje techniki wojennej zostały
wpisane do rejestru zabytków w 1971 roku. Surowe mury, puste ściany, pozostałości narzędzi tortur i dział zrobiły na wszystkich mocne wrażenie. Z wielkim zainteresowaniem
obejrzano prognozę pogody na wszystkich planetach w Planetarium Dziewulskiego. Miejscem relaksu był nowoczesny Park Wodny .
Drugi dzień również był pełny turystycznych atrakcji. Wizyta w Domu Legend dostarczyła
wszystkim wielu wrażeń. To interaktywne miejsce jest połączeniem muzeum i teatru. Tam
wysłuchano legend min. „O założeniu Torunia i krzyżackiej baszcie na dębie”, „O flisaku i
żabiej pladze”, „O dzwonie Tuba Dei”. Wizytę w tym pięknym mieście zakończono w Piekarni Bogumiła na warsztatach pieczenia toruńskich pierników. Grupa spisała się na medal. Znała wszystkie przyprawy używane do pieczenia , a i same wypieki wyszły znakomicie. Za swoją pracę otrzymała prawdziwy certyfikat. Rzucony grosz do rzeki Wisły ma
sprawić, by można było tam powrócić. Uczniowie zachęceni widokiem pięknych zabytków zatrzymali się na koniec w zamku w Golubiu . Zamek był siedzibą Anny Wazówny,
córki króla Zygmunta III. Ciekawostką były Końskie Schody prowadzące do sali gościnnej.
Po nich wjeżdżali konno polscy magnaci, by zaimponować gościom.
To był bardzo udany i wartościowy wyjazd. Warto więc odwiedzić Toruń, by poznać jego
tajemnice.

MARZY MI SIĘ PRACA W STRAŻY

20 maja 2018r. w Olsztynie rozstrzygnięto radiowy konkurs „Marzy mi się praca w straży”, którego laureatem został Jakub Sieńko z kl.5a. W wywiadzie na antenie Radia Olsztyn powiedział: "Każdy wie, kim jest strażak, ale nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy doceniają co on takiego robi, jak się naraża w codziennej pracy. Bardzo, bardzo serdecznie
dziękuję za głosowanie na mój wiersz. To dzięki Wam zostałem laureatem konkursu, a
cała klasa 5a weźmie udział w wycieczce do Państwowej Straży Pożarnej"
20 maja 2018r. na olsztyńskiej starówce odbył się festyn z okazji Dnia Strażaka. To była
niepowtarzalna okazja, aby z bliska zobaczyć specjalistyczny sprzęt, który służy strażakom do gaszenia pożarów. Były też zabytkowe pojazdy, jeden o wdzięcznej nazwie „Babcia” jeszcze kilka lat temu wyjeżdżał na akcje. Na festynie nie mogło zabraknąć konkurencji sprawnościowych dla strażaków i dla publiczności. Jedną z nich było ustawienie jak
najwyższej wieży ze skrzynek po napojach i wspięciu się po niej. Nie brakowało atrakcji
dla najmłodszych, były m.in. tor przeszkód i nauka węzłów ratowniczych. Pokazy najbardziej podobają się dzieciom, a szczególnie chłopcom, którzy chcieliby zostać strażakami.

JUŻ PO RAZ DWUDZIESTY TRZECI…
Dnia 21 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie odbył się XXIII Miejski Konkurs Ortograficzny. Wzięły w nim udział trzyosobowe reprezentacje z klas III – VII ze wszystkich kętrzyńskich szkół podstawowych...
Łącznie do konkursu przystąpiło 67 uczniów.
Po sprawdzeniu prac komisja w składzie:
Alina Rudak – przewodnicząca i organizator
konkursu, Małgorzata Olenkowicz, Szymon
Januszanis i Bożena Kowalczyk – Pietkiewicz
wyłoniła zwycięzców.

Klasy III
I miejsce – Zuzanna Falkowska SP1
II miejsce – Antonina Grudzińska SP4
III miejsce – Michał Januszanis SP5
wyróżnienie:
Ignacy Cwalina – SP5
Klasy IV
I miejsce – Milena Kwiatkowska SP1
II miejsce – Zuzanna Michałkiewicz SP1
III miejsce – Antonina Cichocka SP
„Klucz”
wyróżnienie:
Izabela Zborowska – SP5
Klasy V
I miejsce – Kamil Dymidziuk SP
II miejsce – Magdalena Jurewicz SP1
III miejsce – Maja Mikulska SP4
Klasy VI
I miejsce – Oliwia Maciorowska SP4

II miejsce – Karolina Korenik SP1
III miejsce – Lidia Hermanowicz – SP4 (
opiek. p. Elżbieta Motyl)
wyróżnienia:
Julia Trypucka – SP5
Zuzanna Modliszewska – SP1
Klasy VII
I miejsce – Maciej Kiliszewski SP5
II miejsce – Agata Ożga SP3
III miejsce – Julia Szadziewska SP4
wyróżnienia:
Wiktoria Brasiun – SP1
Karol Skórka – SP5
Serdecznie gratuluję zwycięzcom. O
terminie i miejscu wręczenia dyplomów
oraz nagród poinformuję w późniejszym
terminie.
Alina R

Z WIZYTĄ W ZSO IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

22 maja młodzież z klasy 3A gimnazjum wraz z wychowawcą wybrała się na dzień otwarty do ZSO w Kętrzynie. Na przywitanie obejrzeliśmy z uwagą spektakl pt. "Złośnice”,
następnie podziwialiśmy pokaz tańca. Podczas zwiedzania szkoły uczniowie, biorąc
udział w zabawach, mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy z j. angielskiego i matematyki.
M.Dojlido

KANGUR MATEMATYCZNY 2018

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
Prezentujemy wyniki uczniów, którzy otrzymali wynik bardzo dobry lub wyróżniający.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
GRABIAS RAFAL 4e bardzo dobry
PAWLAK SZYMON 2a wyróżnienie
KORZENIEWSKA LENA 3d wyróżnienie
MICHALKIEWICZ ZUZANNA 4b wyróżnienie
GRADZKI ARTUR 4a wyróżnienie
LENIEC STANISLAW 4c wyróżnienie
MAZUROWSKI PIOTR 5b wyróżnienie

IWANOWSKI JOACHIM 5a wyróżnienie
OSSOWSKI MARCEL 5c wyróżnienie
RYBACKI TOMASZ 6b wyróżnienie
KORENIK KAROLINA 6a wyróżnienie
KOCIĘCKI JAKUB 2a gim wyróżnienie
M. Dojlido

KĘTRZYŃSKIE CIEKAWOSTKI

15 maja 2018r. kl.6a pod kierunkiem pani przewodnik Joanny Skiby poznała ciekawostki
związane z Kętrzynem i patronem miasta Wojciechem Kętrzyńskim ...

Mieszkając w Kętrzynie powinno się znać historię miasta. A czy znacie kętrzyńskie ciekawostki?
1. Tereny dzisiejszego miasta zajmowały puszcze.
2. Najgroźniejszymi zwierzętami dla tutejszych mieszkańców były niedźwiedzie.
3. Na jednego z nich, według legendy, urządzono obławę. Najpierw odcięto mu łapę, która widnieje w herbie Mrągowa, później zabito go w Kętrzynie.
4. Na wielu budynkach można znaleźć wykuty ich rok zbudowania np. ratuszu
5. W mieście znajdują się tablice ukazujące miejsce, w którym stały synagogi. Na przykład
przy ulicy Zjazdowej 9.
6. Wojciech Kętrzyński i Arno Holz (niemiecki poeta) uczęszczali do szkoły w Rastemburgu: Gimnazjum im. Księcia Albrechta . Jej budynek jest teraz domem Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny.
7. Szkoła, o której przed chwilą wspomniałam miała wybitnego absolwenta - laureata
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki - Wilhelma Wiena.
8. Bazylika św. Jerzego jest orientowana, co oznacza, że jej ołtarz jest skierowany na
wschód. Mimo, że ze strony lewej widać dwa witraże, a z prawej trzy jest ich cztery.
10. Przez nasze miasto w roku 1807 przechodził generał Jarosław Dąbrowski wraz ze swoim odziałem.
Mam nadzieję, że zachcecie się zainteresować i sprawdzicie czy przynajmniej kilka ciekawostek jest prawdziwych.
Alicja Służała „Nowinki Jedynki"

SUKCES W MIEJSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNYM

Dnia 18 maja w Zespole Szkół nr 1 odbył się Miejski Konkurs Matematyczny dla klas trzecich pod hasłem: "RAZ, DWA, TRZY Z WOJCIECHEM KĘTRZYŃSKIM LICZ I TY".
Zaszczytne I MIEJSCE zajęła nasza uczennica Maria Iwanowska z klasy 3a ...

Wzięło w nim udział 12 osób z 4 kętrzyńskich szkół podstawowych. Naszą szkołę dumnie
reprezentowali: MARIA IWANOWSKA - kl. 3a, JAKUB CIELESZYŃSKI - kl. 3f, KACPER
SZAMREJ - kl. 3e.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
Komisję konkursową stanowili nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1. Uczniowie rozwiązywali
zadania przez 60 minut.
Jury wyłoniło laureatów a wśród nich nasza uczennica
MARIA IWANOWSKA z kl. 3 a zajęła I MIEJCE!!!
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył Burmistrz Miasta pan Krzysztof Hećman.
Dziękujemy za udział w konkursie i gartulujemy!
Beata Borowska

POWIATOWY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

22 maja w Kętrzynie na boiskach kompleksu „Kętrzynianka" odbył się turniej powiatowy
siatkówki plażowej. Naszą szkołę reprezentowały trzy drużyny żeńskie i jedna męska.
Po bratobójczych wręcz meczach stojących na wysokim poziomie prawo do reprezentowania naszej szkoły w turnieju rejonowym uzyskały pary:
wśród dziewcząt Zuzanna Bach i Kamila Zbrzezna, natomiast wśród chłopców Jakub
Mejsztaniec oraz Maksymilian Lipka.
Pozostałe miejsca dziewcząt:
3 miejsce – Klaudia Zapałowska, Wiktoria Lizurej i Dominika Modzelewska
4 miejsce – Dominika Ciesielska i Wiktoria Bielak.
Gratulujemy i trzymamy kciuki w następnych turniejach.
Agnieszka Preweda

LAUREATKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Zuzanna Pakosz uczennica klasy I Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka
Ukraińskiego przy szkole Podstawowej
nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie
otrzymała tytuł laureata V Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Taras
Szawczenko – nasz przyjaciel”.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim
Językiem Nauczania w Bartoszycach. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej ukazującej postać wybitnego ukraińskiego pisarza, poety i malarza Tarasa Szewczenki.
Na konkurs wpłynęło łącznie 160 prac z całej Polski. Nagrody zostały wręczone podczas
Koncertu Szewczenkowskiego w Ośrodku Kultury w Bartoszycach w dniu 15 kwietnia bieżącego roku.

LISTY DO WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

Rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Literacki pod hasłem: „Listy do Wojciecha Kętrzyńskiego na lekcjach języka polskiego”. Prace były oceniane w dwóch kategoriach...
Klasy 4 – 6
I miejsce: Kamil Dymidziuk 5b
II miejsce: Jakub Sieńko 5a
III miejsce: Wiktor Smosarski 5a
Wyróżnienia: Szymon Andzulewicz 4a, Karina Sztabińska 6a
Klasy 7., 2-3 gimnazjum
I miejsce: Patryk Grab 2a
II miejsce: Kornelia Kułak 7b
III miejsce: Kacper Łabaj 2a
Wyróżnienia: Hubert Kotyński 2b, Jakub Kocięcki 2a
Zwycięzcom gratulujemy!
Dorota Aronowska

PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA KLAS IV DO GIETRZWAŁDU
Po przeżyciu uroczystości I Rocznicy Komunii św. w dniu 22.05.2018 r. uczniowie klasy
czwartej a i b pod troskliwą opieką wychowawców wyruszyli na dziękczynną pielgrzymkę autokarową do Gietrzwałdu. Jest to pięknie położona warmińska miejscowość, która
zasłynęła jako miejsce objawień Matki Bożej.

W centrum, otoczony zielenią znajduje się kościół parafialny a przy nim kapliczka zbudowana w miejscu gdzie Matka Boża ukazała się dwóm dziewczynkom. Nasze spotkanie z
Matką Bożą Gietrzwałdzką rozpoczęliśmy od wędrówki ze śpiewem zadrzewioną alejką w
kierunku cudownego źródełka. W czasie tej drogi zgodnie z ciągle aktualną prośbą Matki
Bożej myśli nasze zwrócone były ku tajemnicom różańca świętego, których obrazy znajdowały się między drzewami alejki. Podobnie jak pielgrzymi z całego świata zaczerpnęliśmy wodę z cudownego źródełka. Przeszliśmy także, doświadczając pewnego wysiłku
stacje drogi krzyżowej. W chwili wytchnienia po trudach wędrówki wysłuchaliśmy słów
przewodnika, który opowiedział nam historię objawień. Tego dnia do Gietrzwałdu przybyły również inne grupy pielgrzymkowe dzieci komunijnych, oraz tak jak my przeżywających
rocznicę Komunii św. Wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. i podziwialiśmy
wnętrze zabytkowego kościoła. Przed wyjazdem udaliśmy się jeszcze do Muzeum Kultury
Ludowej. Mieliśmy tam okazję obejrzeć przedmioty, które dawniej służyły do wykonywania prac domowych.
A. Jurewicz

KOCHAMY NASZE MAMY

Wszystkich marzeń spełnienia,
celów życiowych dogonienia.
Niech Wam nie brakuje słodkości
ani żadnych przyjemności.
Żebyście sto świeczek zdmuchnęły.
I abyście pamiętały,
że przy boku zawsze będziecie nas miały...
Alicja Służała Nowinki Jedynki

MALI PODRÓŻNICY

„Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku”
– Lao Tzu
24 maja odbyły się ostatnie zajęcia „Mali Podróżnicy” i tym samym uczniowie z klasy 3 b
zakończyli swoją podróż po Polsce.
Przemierzyliśmy nasz kraj wzdłuż i wszerz, od Sopotu po Kraków, Wrocław i Łódź. Zwiedziliśmy różne miasta Polski oraz ciekawskim okiem poznaliśmy rośliny i zwierzęta Parków Narodowych. Poznaliśmy zabytki i atrakcje miast oraz poznaliśmy legendy z nimi
związane.
Dziś podsumowując wszystkie zajęcia przypomnieliśmy sobie poznane miejsca, a podczas
słownych zabaw utrwaliliśmy wiadomości. Na pamiątkę Mali Podróżnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek.
Ewelina Konieczna

SZKOLNY I POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
W czwartek 17 maja 2018 r. w klasach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Kętrzynie odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, przeprowadzony
przez p. Marię Mickiewicz i p. Bożenę Tomczak. Tekst dyktanda najlepiej napisały
uczennice:
- Zofia Kwasiborska - klasa IIIc gimnazjum
- Anna Wyszkowska – klasa IIa gimnazjum
Obie dziewczyny reprezentowały szkołę w Powiatowym Konkursie Ortograficznym,
który odbył się w sobotę 26 maja 2018 r. w Gimnazjum w Karolewie.
Zofia Kwasiborska pokonała wszystkich rywali i zajęła zaszczytne I miejsce wśród
uczniów trzecich klas gimnazjalnych w powiecie kętrzyńskim.
Anna Wyszkowska zaś zajęła II miejsce wśród gimnazjalistów z klas drugich.
Przyniosły chwałę szkole i piękny prezent swoim mamom z okazji ich święta.
Maria Mickiewicz

NIECH ŻYJĄ NASZE KOCHANE MAMY!

„

Matka, to jedno słowo, ileż kryje w sobie treści. Z nim związane są zawsze najpiękniejsze
niczym nie zmącone wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa, nasze pierwsze radości, troki, marzenia, tęsknoty. Każdy w sercu chowa wdzięczność za to, że mama dała
nam największy skarb – życie”. Tak pięknie mówiły swoim mamom uczniowie klasy 1a
podczas uroczystości z okazji Dnia Matki...
To przeurocze spotkanie dzieci ze swoimi mamami miało miejsce 25 maja 2018r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.
Przygotowania do uroczystości rozpoczęły się już kilka tygodni wcześniej. Dzieci na lekcjach przygotowywały zaproszenia oraz piękne własnoręcznie wykonane wazoniki
techniką decoupage. Ćwiczyły wytrwale wiersze, piosenki, życzenia. W końcu nadszedł
tak wyczekiwany przez nas wszystkich dzień – Dzień Matki. Było to piękne, wzruszające
spotkanie. Dzieci deklamowały swoje wiersze wkładając w to całe swoje serce, a mamy
nie kryły wzruszenia. Prawdziwym wyciskaczem łez okazała się piosenka Natalii Niemen
„ Jestem mamą, to moja kariera”, którą dzieci wyśpiewały brawurowo. Wszystkie dzieci
jednogłośnie stwierdziły, że „ choć raz w roku jest Święto Matki, to mamom się co dzień
należą kwiatki”. Przemiłym akcentem było wręczenie mamusiom upominków i wspólna
biesiada.

Agnieszka Dziemiańczyk

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

W dniu 24 maja 2018r w naszej szkole tradycyjnie został zorganizowany turniej o mistrzostwo szkoły w piłce siatkowej dziewcząt klas piątych.
Głównym jego celem było popularyzowanie siatkówki wśród uczennic naszej szkoły oraz
zaprezentowanie swoich umiejętności zdobytych w ciągu minionego roku szkolnego. Do
rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn 2-osobowych reprezentujących wszystkie klasy piąte.
Drużyny zostały podzielone na 2 grupy a zwycięzcy poszczególnych grup spotkały się w
meczu finałowym. Ogólnie rozegrano 12 spotkania a mecze rozgrywano do jednego wygranego seta do 15 pkt. Tegoroczne poziom mistrzostw był bardzo wyrównany o czym
świadczyły nie tylko zacięta rywalizacja ale także wyniki meczów kończących się nie jednokrotnie różnicą dwóch punktów.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce : zespół ,,Niebieskie żelki” – Wiktoria Zalewska, Wiktoria Sławecka
II miejsce: zespól ,,Różowe żelki” – Karolina Zając, Ewa Biełaga
III miejsce: zespół ,,Haribo” – Zuzanna Wielgus, Nikola Rogińska
W turnieju wzięły także udział : Roksana Wależak, Anna Żółtowska, Julia Olszewska, Łucja
Rypina, Weronika Goluch, Anita Końka, Izabela Ławrywianiec oraz Julia Kurowska.
Wszystkim dziewczętom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny

KONKURS „NIEMCY NASI SĄSIEDZI”
Z przyjemnością informuję, że Max Michalzik,
uczeń klasy 7A zdobył I miejsce w konkursie wiedzy „Niemcy nasi sąsiedzi”. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Herder” w Morągu.
Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu pracy
pisemnej na jeden z dwóch wybranych tematów.
Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu zadaniem uczestników była recytacja wiersza w języku
niemieckim oraz przedstawienie się i opowiedzenie
w kilku słowach o sobie. Nagrodą dla zwycięzców
jest tygodniowy obóz językowy w Niemczech.
Maksowi serdecznie gratulujemy!
Dorota Snarska

DZIĘKUJĘ CI MAMO

Jak dobrze mamo,
że Ciebie mam,
jesteś najlepsza
ze wszystkich mam
za to, że kochasz
dziękuję Ci
dziękuję mamo
za śmiech i łzy...
Takimi słowami klasa 3f w dn. 28.05.18r . przywitała swoje mamy z okazji ich święta Dnia
Matki...
Wszystkie dzieci przygotowały przedstawienie , a nasza solistka Zuzia Molda wraz
z chórkiem koleżanek i kolegów zaśpiewała przepiękną piosenkę „Kochana mamo dla
Ciebie majowe kwiaty”. Widać było wzruszenie na twarzach mam. Oprócz wierszy
i piosenek dzieci zaprezentowały też tańce, do których potem zaprosiły swoje mamy.
Rozpoznanie portretów mam namalowanych przez dzieci, było też wielkim wyzwaniem, z
którym mamy wspaniale sobie poradziły. Świetnie bawiliśmy się razem!. Dzieci wręczyły
swoim mamom różyczki, samodzielnie wykonane laurki i poczęstowały swoje najukochańsze mamy słodyczami. Wspólnie spędziliśmy bardzo miłe chwile.
Wych. kl.3f

NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W NASZYM MIEŚCIE
W ramach realizacji projektu „ 2018 - rok Wojciecha Kętrzyńskiego” klasa III a gimnazjum
udała się na wycieczkę po Kętrzynie. Wspólnie
z przewodniczką panią Joanną Skibą zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w naszym mieście...

Dowiedzieliśmy się wielu informacji na temat
zabytków Kętrzyna. Zobaczyliśmy, gdzie znajdowały się synagogi, poznaliśmy historię Bazyliki św. Jerzego. Zwrócono nam uwagę na elementy architektury i historii, o których niewielu
mieszkańców wie. Wycieczkę zaliczamy do
bardzo udanych i niezapomnianych.

Bożena Tomczak

5b i 5d NA POCZĄTKU POLSKI. A BYŁO TO TAK…

W dniu wyjazdu musieliśmy wszyscy wcześnie wstać. Przy ulicy Kajki mieliśmy się spotkać o godzinie 6:45. Niestety, nasz wyjazd opóźnił się z dwóch powodów- spóźnił się
kierowca i jedna z naszych koleżanek. Jednak podróż minęła nam bardzo szybko i przyjemnie, a widok morza okazał się cudowny!
Na początku udaliśmy się do fokarium. Byliśmy bardzo podekscytowani, bo mieliśmy
oglądać karmienie fok. Ssaki te za wykonanie różnych sztuczek dostawały smakołyki. Następnie udaliśmy się do Muzeum Rybołówstwa. Dzięki nowoczesnej technologii mogliśmy
dowiedzieć się, a nawet poczuć, jak ciężko pracowali rybacy. Ze szczytu starej katedry, w
której mieściło się muzeum, podziwialiśmy piękne widoki. Wieczorem ze smakiem zjedliśmy posiłek w Starej Wędzarni, a następnie udaliśmy się na zakupy. Z torbami pamiątek
ruszyliśmy w stronę hotelu. Po zakwaterowaniu się poszliśmy jeszcze tam, gdzie zaczyna
się Polska – na cypel. Plaża była wspaniała, a jeszcze lepiej wyglądało morze. To był niesamowity widok! Zwykłe moczenie nóg przerodziło się w chlapanie i skakanie w morskiej
wodzie. Mokrzy, ale szczęśliwi ruszyliśmy w drogę powrotną na miejsce noclegu. Byliśmy
tak podekscytowani, że długo nie mogliśmy zasnąć. Pierwszy dzień wycieczki uznaliśmy
za udany
Nazajutrz po pysznym śniadaniu udaliśmy się do zoo. Zwierzęta widziane na żywo zrobiły
na nas ogromne wrażenie. Przyjemnie też było spacerować po pięknych uliczkach Gdańska. Oczywiście zatrzymaliśmy się dłużej przy pomniku Neptuna. Ostatnim punktem programu było Westerplatte, gdzie obejrzeliśmy pomnik jego bohaterskich obrońców. W
drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na posiłek w Mc’Donaldzie. Po długiej podróży na
Hel wróciliśmy do Kętrzyna zmęczeni, ale szczęśliwi. Wycieczka była świetna! Ciekawe,
gdzie pojedziemy w przyszłym roku?
Wiktoria i Karolina

SPARTAKIADA
29.05.2018 w ramach projektu gimnazjalnego, odbyły się zawody sportowe „Spartakiada” dla klas 7 SP1 w Kętrzynie.

Siódmoklasiści mieli do zaliczenia 9 konkurencji zręcznościowych oraz jedna osoba pisała
test o sporcie. Uczniowie walczyli zacięcie. Niestety za złe wykonanie zadań lub oszukiwanie przyznawane były ujemne punkty. Wierni kibice dopingowali swoje ulubione drużyny. Imprezie towarzyszyła świetna muzyka i dobra zabawa. Organizatorkami projektu
były: Zuza Bukowska, Oliwia Korzeniewska, Hania Lender, Paulina Maluchnik, Patrycja
Matuszewska oraz Julia Szymelfenig z kl.IIA, zaś opiekunem projektu p. Jola Atroszko.
Ostatecznie klasa 7B zajęła I miejsce, 7A- II miejsce, a 7C-III miejsce. W nagrodę reprezentacja klasy otrzymała czekoladowe medale i pamiątkowe dyplomy.

Patrycja Matuszewska

GDYNIA OPEN
Dziewięcioosobowa grupa z zespołu
„Jedyneczki” (Zuzanna Wielgus, Jakub Sieńko, Nikola Rogińska, Sandra
Powaga, Maciej Pędzich, Iza Ławrywianiec, Lidia Korzeniewska, Maja
Karanowska, Lena Ulkowska) przez
dwa dni gościła w Gdyni.
Uczniowie wzięli udział w piątej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieżowej i Dziecięcej GDYNIA
OPEN, który odbywał się od 31.053.06.18r. Ponad 600 młodych wokalistów z Polski i Ukrainy zaprezentowało się na scenie w Centrum Konferencyjnym w różnych kategoriach wiekowych.
„Jedyneczki” zakwalifikowały się do konkursu na podstawie nagrania demo. Dla dzieci,
które w szkole rozwijają swoją muzyczną pasję, jest to duże wyróżnienie. Udział w takim
konkursie był możliwością sprawdzenia siebie oraz pogłębienia umiejętności muzycznych
podczas warsztatów poprowadzonych przez specjalistów. To było zupełnie nowe doświadczenie. Po wysłuchaniu 13 zespołów (wszystkie przesłuchania trwały trzy dni) z tej
samej kategorii wiekowej można było wysnuć wnioski do dalszej pracy. Konkurencja była
bardzo duża, a większość zespołów już po raz kolejny wzięła udział w konkursie.
Tym razem nie udało się „Jedyneczkom” znaleźć w gronie finalistów, ale przywieziona
wiedza z pewnością poprawi warsztat muzyczny dzieci. Udział w festiwalu rozbudził ich
apetyty na jeszcze lepsza pracę. Za rok wszyscy chcieliby tam powrócić i jeszcze raz zmierzyć się z utalentowanymi wokalistami z kraju i zagranicy.
Czas spędzony w Gdyni urozmaicony był atrakcjami. Dzieci skorzystały z basenu i oczywiście z zabaw nad morzem. Pogoda sprzyjała wodnym harcom, więc wszystkim humory
dopisywały. Miłym akcentem było wspólne ognisko w gdyńskim parku Kolibki.
To był pięknie spędzony czas.
Dziękujemy wspaniałym rodzicom jedyneczkowej dziewiątki, a szczególnie paniom
Agnieszce Pędzich, Bogumile Sieńko, państwu Ławrywianiec i Korzeniewskim, paniom
Basi, Karolinie, panu Damianowi i oczywiście Sławomirowi Szuszczewiczowi za olbrzymią
pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Bez tego wsparcia zespół nie mogłby reprezentować miasta i szkoły na tak prestiżowym festiwalu.

ZNACIE PSZCZÓŁKĘ MAJĘ?
My tak, dlatego wybraliśmy się do Bartnika Mazurskiego. Pani Agnieszka zapoznała
nas z tajnikami z życia pszczół, pokazała
przyrządy, które pomagają w pracy pszczelarzowi. Zobaczyliśmy ul od środka i od
zewnątrz. Podczas pobytu każdy własnoręcznie zrobił świecę z wosku pszczelego.
Potem była degustacja różnych miodów.
Najbardziej smakował nam cynamonowy i
lipowy.
Pani Agnieszka przygotowała nam drugie
śniadanie –przepyszne kanapki z miodem.
Na pamiątkę wizyty każdy samodzielnie
nalał do słoiczka miodu lipowego i nakleił
etykietę.
Z pełnymi brzuszkami i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.
Pamiętajcie jeśli użądli Was pszczoła , zeskrobcie żądło paznokciem, a następnie przyłóżcie okład: woda z octem lub cytryną , albo cebulę.
Ciekawostka - pszczoły komunikują się tańcem:
- taniec w kółeczko oznacza ,że pokarm jest blisko,
- taniec wywijany, pszczoła robi ósemki – pokarm powyżej 100m,
- taniec zygzakowaty nie blisko, ale mniej niż 100m.

SIATKARZE PLAŻOWI ,,JEDYNKI”
WICEMISTRZAMI REJONU

W dniach 28 i 29 maja r. na boiskach kompleksu sportowego ,,Kętrzynianka” odbył się
,,festiwal” siatkówki plażowej szkół podstawowych.

Naszą szkołę reprezentowała para Kacper Kowalik (VIc) i Gabriel Żółtowski (VIb). Chłopcy
nie zawiedli. Pierwszego dnia zmagań wywalczyli mistrzostwo powiatu i prawo startu w
dniu następnym, gdzie rozstrzygnięto zawody szczebla rejonowego. Tym razem w meczu
o pierwsze miejsce, po zaciętym tie-braku (11:13), nasi siatkarze ulegli 1:2 zespołowi ze
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach. Wicemistrzostwo rejonu dało naszemu teamowi awans do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się na początku czerwca w
Lidzbarku Warmińskim.
Siatkarzom gratulujemy!

Trener zespołu: Marek Gabryszak

AWANS SIATKARZY PLAŻOWYCH
DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO

6 czerwca 2018 r. na boiskach siatkarskich kompleksu sportowego ,,Kętrzynianka” odbył
się półfinał wojewódzki w siatkówce plażowej.
Gabriel Zółtowski (VIb) i Kacper Kowalik (VIc) zajęli w turnieju drugie miejsce i uzyskali
awans do finału wojewódzkiego. Gratulujemy!
Opiekun zespołów: Marek Gabryszak

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
Uczeń klasy Vb, Kamil Dymidziuk, otrzymał WYRÓŻNIENIE za pracę plastyczną w IV Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim:
”Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy”
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 w
Nidzicy wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek
Świętej Rodziny oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydział Nauki Katolickiej w
Olsztynie.
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem nie
tylko w Polsce, ale również w innych częściach
świata. Każdego roku pojawiają się prace m. in. z
Kazachstanu, Białorusi, Litwy, USA, Irlandii, krajów objętych działalnością misyjną na kontynencie
afrykańskim….
Tym bardziej cieszy fakt wyróżnienia już po raz
trzeci naszej szkoły, a to dzięki wspaniałemu
uczniowi, Kamilowi. Serdeczne dzięki!
Małgorzata Piekarska

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MEMORY MASTER

Dzisiaj otrzymaliśmy wyniki naszych wspaniałych uczniów z klas szóstych i siódmych.
Mamy pięciu laureatów i cztery wyróżnienia. Jesteśmy z Was bardzo dumni i oczekujemy na taki sam wynik w przyszłym roku szkolnym. Włożony wysiłek w przygotowania
do konkursu zaowocował wspaniałym sukcesem.

OTO WYNIKI:
Klasy szóste:
TOMASZ RYBACKI Z 6B - LAUREAT II STOPNIA (97PUNTÓW)
KAROLINA KORENIK Z 6A - LAUREAT II STOPNIA (97 PUNKTÓW)
ZUZANNA MODLISZEWSKA Z 6A - LAUREAT II STOPNIA (96 PUNKTÓW)
ALEKSANDRA WITCZAK Z 6A - LAUREAT III STOPNIA (91 PUNKTÓW)
MACIEJ SKUKOWSKI Z 6C - WYRÓŻNIENIE
ALICJA SŁUŻAŁA Z 6A - WYRÓŻNIENIE
JAKUB KLISZEWICZ Z 6B - WYRÓŻNIENIE
Klasy siódme:
BARTOSZ KOZIOŁ Z 7B - LAUREAT III STOPNIA ( 91 PUNKTÓW)
AMELIA NOWAK Z 7A - WYRÓZNIENIE
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

3,2,1 ... CZYTAMY!

JAK NIE CZYTAM , JAK CZYTAM!

8 czerwca 2018r. po raz trzeci o godz. 10.00 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji JAK NIE
CZYTAM, JAK CZYTAM!, nad którą patronat sprawuje Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.
Głównym celem czytelniczej imprezy jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
oraz zamanifestowanie, że czytają więcej, niż dorośli.

Uczniowie naszej szkoły podstawowej i gimnazjum, dyrekcja oraz nauczyciele zebrali się
na boisku szkolnym. W powietrzu powiewały balony w narodowych barwach, które podkreśliły patriotyczny charakter czytanego przez p. Dorotę Gwardę wiersza Władysława
Bełzy pt. „Kto Ty jesteś?”. To ukłon społeczności szkolnej w kierunku uczczenia setnej
rocznicy niepodległości Polski.
Następnie rozpoczął się happening czytelniczy. Każdy, kto przyniósł ulubioną książkę czytał w gronie koleżanek i kolegów. Klasa 7c przygotowała banery z hasłami, które zachęcały nas do czytania. I udało się! Pobiliśmy rekord z poprzedniego roku: 567 osób!!!
Pan Andrzej Hapoński uwiecznił nas na zdjęciu. Organizatorem akcji byli nauczyciele biblioteki szkolnej panie: Agnieszka Trypucka i Aneta Duda. Bardzo dziękujemy za udział i
widzimy się za rok.
A&A

PO NAGRODY DO MBP

Dnia 5.06.18r. klasa 2a wzięła udział w spotkaniu laureatów konkursu plastycznego „Pocztówka z mojego miasta” organizowanego przez MBP w ramach
Dyrektor MBP pan Witold Gagacki pogratulował wszystkim uczestnikom za piękne prace.
Z naszej szkoły nagrodzono cztery osoby:
1 m-ce Ania Strzyż z klasy 2a,
2 m-ce Julia Szwechtowicz z klasy 1c,
3 m-ce Łukasz Jakoniuk z klasy 1 c,
wyróżnienie Sebastian Kupis z klasy 1 a.
Po wręczeniu nagród „Mini Jedyneczki” z 2a zaprezentowały zebranym kilka wesołych,
bardzo energetycznych piosenek z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych.
Przygotowały też muzyczne zabawy dla wszystkich zebranych. Było wesoło i bardzo muzycznie. Można tez było obejrzeć wystawę konkursowych prac. To było niezwykłe spotkanie. Laureatom gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.

PRZEDSZKOLAKI W JEDYNCE

Dnia 5.06.2018 odwiedziły naszą szkołę dzieci z Niepublicznego Przedszkoli: „Krasnal"
i „ Słoneczko" ...

Najpierw odwiedziły szkolną bibliotekę, świetlicę i salę gimnastyczną. Najbardziej spodobały się: plac zabaw i boisko. Potem uczestniczyły w lekcji otwartej w klasie 1b. Motywem
przewodnim były kolory tęczy. Tańce i wygibasy zakończyły pierwszą wizytę w szkole. Już
1 września część dzieci rozpocznie naukę w naszej szkole.
Renata Kliszewicz

5 czerwca 2018r. dzieci z przedszkola Słoneczko przybyły na spotkanie z uczniami klasy 1a.
Przyszli uczniowie wzięli udział w lekcji na temat przygotowania do szkoły. Na początku
dzieci obejrzały film pt. „ Plastusiowy pamiętnik”, w którym Plastuś poznaje mieszkańców piórnika oraz klasę , do której uczęszcza Tosia (dziewczynka, która ulepiła Plastusia z
plasteliny). Dzieciom bardzo podobał się film, który był doskonałym pretekstem do rozmowy na temat szkolnych przyborów. Uczniowie 1a przygotowali swoim młodszym kolegom zagadki, a zadaniem przedszkolaków było odgadnięcie, o jakim przyborze jest mowa
i ułożenie z sylab nazw przyborów. Trzeba przyznać, że dzieci z przedszkola Słoneczko
znakomicie poradziły sobie z tym zadaniem, ich wychowawczyni Pani Danuta Hartkiewicz
była bardzo dumna ze swoich podopiecznych. Po części teoretycznej przyszedł czas na
ćwiczenia praktyczne, dzieci „otrzymały plecaki” i musiały zapakować do nich niezbędne
przybory. Wykorzystując kredki dzieci zilustrowały wyposażenie swoich plecaków.
We wrześniu na pewno będą pamiętały, jak przygotować się do szkoły.
Przedszkolaki odwiedziły jeszcze uczniów klasy 1c.
Agnieszka Dziemiańczyk

POEZJA WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
PĘDZLEM MALOWANA

Wyniki konkursu „Poezja Wojciecha Kętrzyńskiego pędzlem malowana” (etap szkolny)
Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych i pięknych prac. Wyróżniono następujących
uczniów:
Wiktor Pawęska kl. 4b
Aleksandra Trypucka kl. 4c
Natan Lewkowicz kl. 4c
Maciej Rutkowski kl. 5a
Paweł Kopeć kl. 5a
Łukasz Młynarczyk kl. 5a
Kamil Dymidziuk kl. 5b
Wiktoria Zalewska kl. 5c
Mateusz Andzulewicz kl. 6 c
Gratulujemy!

FESTIWAL ARTYSTYCZNY SZKÓŁ
Podczas muzycznej niedzieli dnia 10.06.18r. w kętrzyńskim amfiteatrze prezentowały swój
dorobek artystyczny szkoły podstawowe. „Wojciech Kętrzyński w oczach dzieci i młodzieży” to hasło tegorocznej edycji.

Nasza szkoła przygotowała przedstawienie „Portret Kętrzyńskiego muzyką malowany".
Zespół "Jedyneczki" wprowadził wszystkich w ciekawą historię życia patrona naszego
miasta. Uczniowie słowem opowiadali o jego patriotyzmie i zamiłowaniu do poezji. Dopełnieniem treści były bardzo ekspresyjne tańce przygotowane przez klasę 3 d. Oczywiście nie zabrakło śpiewów. Był więc „Hymn o Kętrzynie” autorstwa pani Stanisławy Łozińskiej, piosenka o mieszkańcach i pięknych miejscach naszego miasta. Słowa piosenek
tworzyły dzieci, rodzice i nauczyciele. Przedstawienie zaprezentowano również społeczności szkolnej 4.06.18 r. To było bardzo interesujące spotkanie z historią naszego miasta.
Współpraca klas 5a, 4d, 3a i 3 d oraz nauczycieli Doroty Gwardy, Ireny Linkiewicz i Anny
Rackiej przyniosła wiele korzyści w przygotowaniu tego przedstawienia.

WYCIECZKI ROWEROWE Z MOSiR KĘTRZYN

Już kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie uczestniczyli w rajdzie
rowerowym zorganizowanym przez MOSiR Kętrzyn. Tym rajdem rozpoczynamy okres
wakacyjnych wycieczek, dlatego przed wyjazdem uczestnikom przypomniane zostały
zasady zachowania się na drogach publicznych, ścieżkach rowerowych i polnych i leśnych szutrach.
Każdy uczestnik otrzymał też słodką, wzmacniającą na trasie przekąskę. Na trasie rajdu
zjedliśmy kiełbaski upieczone na ognisku, wzięliśmy udział w konkursach (nagrody ufundował kętrzyński MOSiR), bawiliśmy się i pląsaliśmy podczas postojów. Mając ponad 21
km w nogach, miło było zobaczyć z górki w Wajsznorach nasze miasto – Kętrzyn. Cała
trasa liczyła 24,4 km. Dziękujemy za organizację rajdu, ufundowane nagrody i opiekę podczas wycieczki Pani Ewelinie i Panu Krzysztofowi z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kętrzynie.
Jarosław Mularewicz, Andrzej Kliszewicz

REJS PO JEZIORACH MAZURSKICH

4 czerwca odbył się 5 dniowy rejs po mazurskich jeziorach. Udział w nim brały osoby z
klasy IIc, IIb oraz kilka osób z klasy IIIc z gimnazjum.
Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Giżycku. Pierwszym postojem był ośrodek COS w Giżycku. Po pokonaniu trasy liczącej 42 km zarzuciliśmy cumę na keje w Mikołajkach - Hotel
Gołębiewski. Po kolejnym dniu zatrzymaliśmy się w leśnym porcie o nazwie "Kokoszka",
ostatnią keją kończącą naszą przygodę była "Leśna keja" - jak nazwa mówi port ulokowany był w lesie. Na rejsie uczniowie samodzielnie wykonywali posiłki tzn. śniadania ,obiady
i kolacje. Na jednym z portów odbył się turniej siatkówki oraz wachtowiada czyli konkurs
wiązania węzłów. Na rejsie towarzyszyła nam piękna pogoda, świeciło słońce, a w żagle
bezustannie wiał wiatr. Wszyscy byliśmy rozmieszczeni na sześciu różnych łódkach, na
których było do 8 osób w tym na każdej łódce sternik. Każdy z nich był wspaniały na swój
sposób, okazywali to na co wieczornym ognisku. Oprócz tego, że byli mili i zabawni potrafili być stanowczy, co pokazywali na łódkach. Uważam, że ten rejs to jedna z najlepszych
przygód mojego życia, nie żałuję jej i z chęcią wybrałabym się na nią ponownie.
Dominika Modzelewska IIc

SEZON ZIELONYCH SZKÓŁ W KĘTRZYŃSKIEJ PRZYSTANI

12 czerwca klasy gimnazjalne 2A, 3A, 3B zainicjowały sezon zielonych szkół w ośrodku
wypoczynkowym ,,Kętrzyńska Przystań”. Młodzież została zakwaterowana w klimatycznych drewnianych domkach. Uczniowie mieli świetnie zorganizowany czas przez
harcerzy ze szczepu ,,Watra”. Brali udział w zabawach na świeżym powietrzu, w grze
terenowej ,,Przyprawy”. Odbyły się tematyczne zajęcia: pierwsza pomoc, musztra, szyfry. Wieczorem miło spędziliśmy czas przy ognisku i kiełbaskach. Następnego dnia wypoczęci i uśmiechnięci wróciliśmy do domu.
Iwona Machwic

MIEJSKI KONKURS W NASZEJ SZKOLE

Dnia 15 czerwca 2018r. pan wiceburmistrz Miasta Kętrzyn Damian Nietrzeba wręczył
nagrody laureatom Miejskiego Konkursu Plastycznego „Poezja Wojciecha Kętrzyńskiego pędzlem malowana” ...
Konkurs został zorganizowany z inicjatywy pani Elżbiety Wąsik. Głównym celem konkursu
było zapoznanie dzieci i młodzieży z twórczością naszego patrona jak również rozwijanie
kreatywności i wrażliwości artystycznej. Na konkurs wpłynęło 105 prac. Jury w składzie
wicedyrektor szkoły pani Barbara Groch, nauczyciel języka polskiego pan Mariusz Wąsik,
nauczyciel plastyki pani Sylwia Szymańska wybrało 15 laureatów i przyznało nagrody specjalne.
Laureatami konkursu zostali:
Karol Stefański, Urszula Kudzin, Laura Roguszka Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Zientary
–Malewskiej
Nathan Lewkowicz, Wiktoria Zalewska , Alan Mieczkowski, Kamil Dymidziuk, Maciej
Rutkowski, Aleksandra Trypucka, Paweł Kopeć Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
Patrycja Łomżyńska, Malwina Duda, Zofia Kwasiborska, Kinga Zubrycka Zespół Szkół
Ogólnokształcących im.Wojciecha Kętrzyńskiego.
Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta Kętrzyn.
Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 3a pod kierunkiem pani Beaty Borowskiej i klasy 3d pod kierunkiem pani Anny Rackiej.
Organizacją całego konkursu zajmowały się panie: Agnieszka Trypucka i Sylwia Szymańska, a pani Aneta Duda zadbała o wystawę prac lauretów.
Sylwia Szymańska

WOJCIECH KĘTRZYŃSKI - PATRON NASZEGO MIASTA

W ramach projektu "Rok 2018- Rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego”, klasa 3f dokładniej
zapoznała się z życiorysem patrona naszego miasta, dzięki któremu Kętrzyn zawdzięcza
swoją nazwę.
To właśnie dlatego uczniowie wykonali album o Wojciechu Kętrzyńskim, zamieszczając w
nim kolorowe zdjęcia z jego życia. Klasa w towarzystwie ucz. z 3b wybrała się na wycieczkę po Kętrzynie, odwiedzając miejsca, w których Wojciech Kętrzyński spędzał szkolne
lata.
Wspólnie udaliśmy się pod Pomnik Wojciecha Kętrzyńskiego, ciesząc się, że możemy złożyć hołd tak znakomitej postaci.
Kl. 3f

FINAL LIGII PIŁKI SIATKARSKI DZIEWCZĄT KLAS PIĄTYCH

W dniu 15.06.2018r. w ,,Hali Mistrzów” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie został
rozegrany Finał Ligii ,,trójek siatkarskich” dziewcząt klas piątych

W turnieju wzięło udział 5 najlepszych zespołów trójkowych dziewcząt rywalizujących w
turniejach w roku szkolnym 2017/18. Szkołę naszą reprezentowały 2 zespoły trójkowe. W
turniej mecze rozgrywane były w systemie ,,każdy z każdym”. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się nasz I zespół, który wygrał wszystkie mecze i zajął zdecydowanie I miejsce w całym turnieju. Było to pierwsze zwycięstwo naszych dziewcząt, gdyż w poprzednich turniejach zajmowały one z reguły II miejsca. Bardzo dużą niespodziankę sprawił natomiast zespół II w składzie N. Rogińska, A. Żółtowska i E. Biełaga, które w tie-brecu
przegrały z faworytkami turnieju dziewczętami z SP nr 4 i zajęły III miejsce w zawodach.
Turniej odbył się w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, a wszystkie uczestniczki imprezy otrzymały okolicznościowe nagrody rzeczowe i medale za zajęcie pierwszych
trzech miejsc oraz udział w turnieju.
Szkoła nasza za udział w cyklu Ligii Szkół Podstawowych otrzymała 3 piłki siatkowe
,,Molten” o wartości” ok. 300 zł.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA- miejsca naszych zawodniczek
I miejsce SP nr 1 Kętrzyn – W. Sławecka, W. Zalewska, R. Wależak, K. Zając.
III miejsce SP nr 1 Kętrzyn – E. Biełaga, A. Żóltowska, N. Rogińska
Szkołę naszą reprezentowały: Anna Żółtowska, Roksana Wależak, Ewa Biełaga, Wiktoria
Sławecka, Karolina Zając, Wiktoria Zalewska, Anna Żółtowska.
Wszystkim uczestniczkom turnieju gratulujemy osiągniętych wyników.
Poprzez stronę internetową naszej szkoły chciałbym serdecznie podziękować Pani Judycie Radziwon, Wioletcie Sosnowskiej, Agnieszce Prewedzie za bardzo sprawne i profesjonalne zorganizowanie tego właśnie turnieju. Podziękowania należą się także dziewczętom z Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie, które zawsze pomagają nam w sędziowaniu meczy
siatkarskich towarzyszącym imprezom miejskim.
Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny

III EDYCJA KĘTRZYŃSKIEJ LIGI SZACHOWEJ

14.06.2018 odbył się finał Kętrzyńskiej Ligi Szachowej. Nasza drużyna szachowa zajęła I
miejsce. Skład drużyny: Kornelia Kułak, Dominika Szubstarska, Michał Warkowski, Wiktor Dwulat, Artur Grądzki, Bartosz Podbielski.

Trenerem naszej drużyny jest p. Mirosław Kruklis.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
AH

TURNIEJ RZUCANKI SIATKARSKIEJ SINGLI DZIEWCZĄT

15 czerwca 2018 r. w Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie odbył się
kolejny Turniej Rzucanki Siatkarskiej Singli dziewcząt organizowany w ramach Akademii
Siatkarskiej S.O.S.

W zawodach udział wzięło 20 zawodniczek ze wszystkich szkół podstawowych naszego
miasta. Mecze eliminacyjne rozegrano w czterech grupach systemem ,,każdy z każdym”
do 15 punktów.
Ogromny sukces odniosła Weronika Pejda, która wywalczyła indywidualnie trzecie miejsce. Katarzyna Koczela i Ania Strzyż zajęły ex aequo miejsca VI- XII.
Wszystkie zawodniczki otrzymały nagrody niespodzianki i pamiątkowe dyplomy.
Szkołę reprezentowały:
1. Katarzyna Koczela- IIa
2. Weronika Pejda- IIa
3. Anna Strzyż- IIa
Marek Gabryszak

Z WIZYTĄ W KĘTRZYŃSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
RODZINA – DOM - OJCZYZNA

Miniona sobota dla mieszkańców, ich rodzin oraz wszystkich pracowników DPS w Kętrzynie była dniem bogatym w wydarzenia.
Bardzo cieszymy się, że mogłyśmy w nich uczestniczyć. Nasze gimnazjalistki: Emilka, Wiktoria, Emilka, Kasia, Dominika, Michasia i Julia z klasy VII zaśpiewały piosenki, które bardzo przypadły wszystkim do gustu. Za swoje występy dziewczęta zostały nagrodzone
gromkimi brawami.

Marta Martynajtis

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE FILMOWYM
GOETHE INSTITUT!

Wspaniale spisały się dziewczęta z kl. 7B, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Fussball verstehen” zorganizowanym przez Goethe Institut w Warszawie.
Grupa w składzie: Kornelia Kułak, Helena Kosior, Agata Żyźniewska, Dominika Szubstarska nakręciła krótki, lecz dowcipny film pt. „Fussballspiel”, w którym „przemyciła” niemieckie słówka z dziedziny futbolu i uzyskała wyróżnienie w konkursie. Z sukcesu naszych
uczennic jesteśmy niezmiernie dumni. Dziewczęta w nagrodę otrzymują dyplomy i upominki od organizatorów.
Opiekę nad realizacją zadania konkursowego sprawowała p. Dorota Snarska

TAJEMNICZY OGRÓD KLASY 5C
W dniu 11 czerwca 2018 r. w ramach projektu „Lektura – czytam,
bo lubię”, odbył się klasowy konkurs na najciekawszą okładkę
lektury Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy ogród”...
Należało wykonać projekt szaty graficznej na okładkę tak interesującej, barwnej, z historią osnutą wokół rodzinnej tajemnicy
powieści. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klasy Vc.
Prace okazały się bardzo ładne, więc niektóre z nich zostały
umieszczone na wystawie w holu szkolnym.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Kacper Szymański
II miejsce – Dominik Kujawa, Dawid Kaluga
III miejsce – Wiktoria Zalewska, Maja Król
Wyróżnienia otrzymali: Lena Kwasiborska, Julia Olszewska, Łucja
Rypina, Tomasz Borowski, Piotr Warchoł.
Małgorzata Piekarska

POŻEGNANIE Z KLASĄ III

Smutne, bo czas pożegnać klasę po trzech wspólnych latach nauki i zabawy, a wesołe,
bo pożegnania w tym wypadku nie muszą być smutne. Ukończenie pierwszego etapu
nauki to przecież początek nowej przygody w poznawaniu świata w klasach starszych...
Uczniowie klasy 3e wraz z wychowawczynią zorganizowali spotkanie podczas którego
podsumowali swoją naukę. Nie zabrakło wspomnień, refleksji, ciekawych humorystycznych scenek, piosenek oraz wzruszających podziękowań.
Sylwia Szymańska

SUPERCZYTELNICY

Przez cały rok w naszej bibliotece trwał konkurs pt. " Najlepszy czytelnik". Nasi najmłodsi uczniowie podjęli wyzwanie i tak:
Wiktoria Głowacka kl. 1d
Szymon Pawlak kl. 2a
Anna Predko kl. 3c
otrzymali tytuł NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA w roku szkolnym 2017/2018. Gratulujemy!

ZIELONA SZKOŁA
W dniach od 11.06.18 do 13.06.18r. klasy 3 wyjechały na 3
dniowy obóz przetrwania do Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gwarek” w Pięknej Górze.
Dzieciaki miały moc wrażeń w dzień i w nocy. Zajęcia
zorganizowane były w grupach, tak że każdy aktywnie
brał w nich udział. Były zajęcia sportowe, terenowe w
lesie, baloniada oraz zajęcia rozwijające kreatywność na
przykład podczas projektowania wzorów na koszulce.
Wieczory spędzały przy ognisku lub bawiąc się przy muzyce z dysk jokejem. Dla niektórych dzieciaków istną
szkołą przetrwania było spędzenie nocy bez rodziców, ale wędrujące wychowawczynie
były lekarstwem na wszystko. Podczas pobytu klasy bardzo się zżyły. Jest to dobry grunt
na budowanie przyjaźni i udanych wyjazdów w klasach starszych. Dla rodziców było to
również nowe wydarzenie, wysłać swoje „maluchy” w świat. Przekonaliśmy się o tym,
gdy na nasze spotkanie wyszli z ogromnym banerem z napisem „WITAJCIE W DOMU”.

TURNIEJ RZUCANKI SIATKARSKIEJ
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

20 czerwca 2018 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się Turniej Rzucanki Siatkarskiej Singli Dziewcząt i Chłopców zorganizowany w ramach programu Szkolnego Klubu
Sportowego. W zawodach udział wzięły dzieci klas drugich i trzecich uczęszczające cyklicznie na zajęcia sportowe od początku tego semestru. Rozgrywki przeprowadzono w
kategorii dziewcząt i chłopców.
W klasyfikacji końcowej wśród dziewcząt zwyciężyła Katarzyna Koczela (IIa). Miejsce
drugie zajęła jej koleżanka z klasy Anna Strzyż, a trzecie Anna Warkowska (również IIa).
W rywalizacji chłopców najlepszy był Jakub Żurek (IIIc), drugą lokatę zdobył Paweł Pogoda (IIIc), a trzecią Gustaw Hałasik (IIIa). Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Marek Gabryszak

KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE

Szkolna akcja „Każdy znaczek wspiera misje" została zakończona!
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w tę formę pomocy potrzebującym.
Zebrali ponad cztery tysiące znaczków, które zostaną wysłane do Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie.
Największą ilość znaczków zebrali:
1. Joanna Sieńko kl. I a
2. Jakub Sieńko kl. V a
3. Karol Lender kl. Va
4. Karolina Dolewska kl. V d
M. Piekarska

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

W dniu 20.06.2018 r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się Festiwal Piosenki i Pieśni
Patriotycznej.
Odświętnie ubrani i udekorowani w barwy narodowe uczniowie uczcili w ten sposób 100.
rocznicę uzyskania niepodległości przez Polskę. Zamierzeniem tego ważnego przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków historią naszego kraju poprzez piosenkę oraz szerzenie edukacji patriotycznej.
W zmaganiach festiwalowych wzięło udział 160 uczniów, którzy zaprezentowali wybrane
utwory w różnych kategoriach. Piosenki i pieśni zawierały treści zarówno historyczne jak i
współczesne o charakterze patriotycznym, stanowiące ważny element naszego narodowego dziedzictwa.
Atmosfera festiwalowa udzieliła się widowni. Nie obyło się więc bez wspólnych śpiewów
najbardziej znanych i lubianych piosenek patriotycznych oraz wojskowych. Test znajomości takiego repertuaru uczniowie naszej szkoły zdali na szóstkę.
wyniki
Grand Prix klas I-III w kategorii soliści – Liliana Lech – klasa III A
Grand Prix klas IV- VI w kategorii soliści – Zuzanna Wielgus – klasa V A
Kategoria soliści:
Maria Racka – klasa I B – I miejsce
Izabela Ławrywianiec – klasa V A – I miejsce
Lena Kłek – klasa IV A – II miejsce
Milena Kwiatkowska – klasa IV A – III miejsce
Kategoria zespoły:
„Mini Jedyneczki” – klasa II A – I miejsce
„Jedyneczki” – klasa V A – I miejsce
Klasa IV E – II miejsce
Klasa III F – III miejsce
Wyróżnienie: klasa V B, V D, VIB
nagroda specjalna – klasy: III A, IIIC, IIID
Małgorzata Piekarska, Dorota Gwarda, Dorota Wilczak
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