DRUGOKLASIŚCI "CZYTAJĄ LEKTURY"

Klasa 2 a przez kilka dni rozmawiała na temat samodzielnie przeczytanej lektury
pt. "Zaczarowana zagroda". Książkę napisali podróżnicy - Alina i Czesław Centkiewiczowie.
Lektura od razu przypadła do gustu drugoklasistom, którzy bardzo chętnie wypowiadali
się na temat jej bohaterów. Akcja toczy się na biegunie południowym, pokrytym wiecznie
powłoką lodową i zamieszkiwanym jedynie przez zwierzęta. Na Antarktydzie znajduje się
wiele stacji badawczych z różnych państw, w tym także z Polski. Naukowcy badają tam
klimat, życie zwierząt, podłoże. Bohaterami są polscy naukowcy, którzy postanowili przyjrzeć się pingwinom. Książka dostarczyła cennych informacji o życiu tych ptaków, które
wraz z nadejściem zimy rozpoczynają wędrówkę do cieplejszych miejsc. Wiosną wracają
dokładnie do swoich gniazd. Są mądre i śmieszne. Nic dziwnego, że stały się ulubieńcami
dzieci.
Drugoklasiści podzieleni na grupy wyodrębniali kolejne wydarzenia, opowiadali je, rozwiązywali krzyżówki, wykonywali prace plastyczne. Był też czas na popisy w pięknym czytaniu fragmentów. Za swoją pracę zdobywali punkty. Liczyła się dobra znajomość lektury
i współpraca. Na zakończenie wszyscy tworzyli listy do autorów. Wyrazili w nich swoje
uznanie za napisanie tak ciekawej, wciągającej lektury. Stwierdzili, że czekają na kolejne
wyprawy i oczywiście kolejne książki.
Zwycięskie grupy otrzymały drobne nagrody, a pozostali słodkie nagrody pocieszenia.
Wspólnie wykonano wystawę ukazującą pracę klasy z lekturą.

MAM TĘ MOC, CZYTAM!
5 marca 2018r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika biblioteki
szkolnej uczniów klas pierwszych ...
Głównym celem uroczystości było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz wprowadzenie w magiczny świat książek. Pani Agnieszka Trypucka, nauczyciel biblioteki,
przywitała w auli odświętnie ubrane pierwszaki. Specjalnie na tę okazję została przygotowana część artystyczna w wykonaniu klasy 3a pod kierunkiem pani Beaty Borowskiej,
podczas której przekazano dzieciom wiedzę o książce i bibliotece. Uczniowie odgadywali
zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Turniej i piosenki o
książkach przygotowała klasa 3e pod kierunkiem pani Sylwii Szymańskiej.

Uczniowie klasy pierwszej zostali zapoznani z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami
książki.
Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności Pań wychowawczyń: Agnieszki
Dziemiańczyk, Renaty Kliszewicz, Doroty Wilczak, Ireny Linkiewicz złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika.
Pani Aneta Duda, nauczyciel biblioteki, uwieczniła małych czytelników na zdjęciach, które
możemy obejrzeć w galerii foto.
Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie upominki wraz z kopertami zawierającymi prośby książek, które przygotowała pani Beata Borowska. O oprawę plastyczną uroczystości
zadbała pani Sylwia Szymańska. Został również ogłoszony konkurs na „Najpiękniejszą
zakładkę do książki”, którego wyniki poznamy niebawem.
Zapraszamy małych czytelników do naszej biblioteki!
A. Trypucka

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA

Święta Wielkanocne zbliżają się do nas wielkimi krokami, dlatego w tym miesiącu nasze
zuchy będą zdobywały sprawność Wielkanocnego Baranka.
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim w naszym kraju.
Wiąże się ona z licznymi obrzędami i zwyczajami zachowanymi do dnia dzisiejszego.
Sprawność Wielkanocnego Baranka ma na celu poznawanie i kultywowanie tych tradycji
oraz kształtowanie takich cech jak pracowitość i chęć pomocy. Inspiruje zuchy do
twórczego myślenia przy pracy nad pisankami i ozdobami wielkanocnymi. Podczas ostatniej zbiórki , zuchy pod opieką p. Małgorzaty Jalowskiej i p. Justyny Krajewskiej wybrały
się do zamku, a mianowicie do galerii rękodzieła „Konik Mazurski”, na warsztaty robienia
palemek wielkanocnych. Na miejscu przemiłe Panie pokazały nam technikę robienia tradycyjnych palemek, które przygotowuje się z gałązek wierzby, symbolizujących nieśmiertelność duszy. Zadanie wymagało dużej precyzji i dokładności, ale wszyscy poradzili sobie
doskonale.Celem zajęć było również doskonalenie umiejętności współpracy, śmiałego
wyrażania własnych myśli oraz rozwijanie poczucia estetyzmu i rozbudzanie wyobraźni.
W imieniu swoim i zuchów serdecznie dziękujemy Paniom z galerii „Konik Mazurski” za
wspaniałe warsztaty.
Justyna Krajewska

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET
8 marca to szczególny dzień - „
Dzień Kobiet” . Aby umilić to
święto, chłopcy przygotowali
słodkie upominki, które w
imieniu męskiej części naszej
szkoły wraz z życzeniami
wszystkim Paniom i Dziewczętom wręczyli Bartek i Adam.

„8 marca, marcowy wiatr z
odświętną miną do miasta
wpadł.
Wpadł do kwiaciarni przed
ósmą tuż i kupił bukiet z tysiącem róż.
I na przystanku przystanął
wiatr i każdej Pani podawał
kwiat.”

Dzisiejszy dzień był pełen radości i uśmiechu. Młodzi mężczyźni – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – wręczając laurki, kierowali ciepłe słowa w stronę Pań pracujących
w naszej szkole i dziewcząt. Nie da się ukryć, że we wszystkich klasach chłopcy pamiętali
o paniach nauczycielkach oraz swoich koleżankach, organizując słodkie poczęstunki i
wręczając drobne upominki. To był uroczy dzień dla naszych kobiet - tych dużych i trochę
mniejszych.
Beata Borowska

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI CECH RZEMIOSŁ
RÓŻNYCH

W dniu 7 marca w szkolnej auli odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie
klas trzecich gimnazjum i przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie - Pani
Elżbieta Barczak i Pan Czesław Chylak.
Uczniowie uzyskali informacje na temat działalności Cechu, skupiającego rzemieślników
kętrzyńskich różnych specjalności. Cech Rzemiosł Różnych zapewnia uczniom klas wielozawodowych Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie praktyczną naukę zawodu. Przedstawiciele Cechu wyjaśnili uczniom zasady odbywania praktyk i udzielili informacji na temat podpisywania umów z uczniami, finansowania i czasu pracy. Uczniowie uzyskali również informacje np. o tym, ile osób Cech może przyjąć na praktyczną naukę zawodu w roku szkolnym 2018/2019. Okazało się, że najwięcej, bo aż 20 uczniów może być
przyjętych na praktykę w zawodzie- mechanik pojazdów samochodowych, 17 w zawodzie
murarz-tynkarz, 11 w zawodzie stolarz. Inne zawody, dla których cech zapewnia praktyczną naukę zawodu to fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy, dekarz, kucharz oraz monter sieci i instalacji sanitarnych. Cenna okazała się informacja, że po ukończeniu szkoły
zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu, mogą oni otrzymać dyplom
czeladnika w tłumaczeniu na dowolny język. Taki dokument może okazać się ważny dla
tych, którzy chcieliby pracować za granicą jako wykwalifikowany pracownik. W obliczu
reformy oświaty i zwiększenia nacisku władz na kształcenie zawodowe spotkanie okazało
się bardzo przydatne.
Szkolny doradca zawodowy - Dorota Sterniak

KOLEJNY SUKCES W STYPENDIADZIE
W kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Stypendiada wczesnoszkolna uczeń naszej szkoły – Emil Górski z klasy 2a, zdobył
tytuł laureata i I miejsce w konkursie plastycznym „Plastuś”...
9 marca 2018 r. pan dyrektor, Janusz Woronowicz, wręczył medale wyróżnionym uczniom. Uroczystość uświetnił muzyczny występ naszych Jedyneczek pod kierunkiem p. Doroty Gwardy. Wyróżnienie i dyplom finalisty zdobyli uczniowie: Piotr Surynt kl. 2a,
Julia Wessel kl. 2a, Magdalena Borak kl. 3c, Jakub Sadlak kl. 3 d.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Aneta Duda, Dorota Gwarda

MAGICZNY ŚWIAT ANDERSENA

Z ogromną przyjemnością klasa 3a włączyła się w realizację projektu czytelniczego
„A może poczytam?” Za sprawą duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena trzecioklasiści przenieśli się w tajemniczy i magiczny świat baśni...
Po raz kolejny zrozumieli, że dobro zawsze zwycięża oraz że warto postępować według
moralnych zasad. Niesamowite opowiadania skłoniły uczniów do refleksji i pobudzały ich
wyobraźnię. Po przeczytaniu poruszającej historii dziewczynki z zapałkami, tak bardzo
przejęli się jej losem, że postanowili nadać tej baśni nieco inne zakończenie…
Podziękowanie za wprowadzenie w świat cudownych baśni, uczniowie 3a postanowili
wyrazić w liście do Hansa Christiana Andersena. Wyrazy wdzięczności rozpoczynały się od
słów „dziękuję Panu, Panie Andersenie za…”
Beata Borowska

SUPER WYCIECZKA KL. 4 C

W minioną sobotę - 10 marca 2018 roku uczniowie klasy 4c pojechali na długo wyczekiwaną wycieczkę do Gdyni. W programie mieli zwiedzanie oceanarium, obejrzenie spektaklu pt. „Piotruś Pan” w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej oraz zwiedzanie Centrum Nauki „Eksperyment”.
Wyruszyli autokarem o nieludzkiej porze (godz. 5.30) pod opieką dwojga nauczycieli: p.
Agnieszki Trypuckiej i wychowawcy Mariusza Wąsika, by poszerzyć swoje horyzonty.
Wrażeń, jak na jeden dzień, było aż nadto. Spotkanie z niezwykłymi stworzeniami morskimi, cudowny, z rozmachem przygotowany spektakl ze scenografią 3D, cuda nauki i
techniki na wyciągnięcie ręki. Mimo wielogodzinnej podróży i najzwyczajniejszego zmęczenia to wycieczka, którą warto polecić innym klasom.
M. Wąsik

JEDYNECZKI W AKCJI

Dnia 10.03.18r. sala gimnastyczna Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji gościła sołtysów i przedstawicieli mieszkańców wsi z powiatu kętrzyńskiego. W tym
dniu rozstrzygnięto plebiscyt na Sołtysa Roku 2018.
Podczas uroczystej gali uhonorowano zwycięzców i wręczono im wyróżnienia oraz
nagrody. Podkreślano, że dobry gospodarz to szczęśliwi mieszkańcy wsi, postęp, dostatek i okno na świat. "Jedyneczki" z radością zaśpiewały w dwóch blokach swoje najnowsze piosenki. W repertuarze znalazły się utwory o dziecięcych marzeniach, jak również te,
przeznaczone i znane przez starszych słuchaczy.
Gromkie brawa, uśmiechy, gratulacje i torba słodyczy udowodniły, że praca naszych
uczniów została doceniona.

DZIEŃ KOBIET W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

8 marca pani Bożena Musielak z Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotowała moc atrakcji dla swoich młodych czytelniczek. Klasa 3a miała zaszczyt spędzić Dzień Kobiet
w gmachu biblioteki.
Na początku pani bibliotekarka przybliżyła nam historię tego święta, po czym przedstawiła gości – panie z Galerii Rękodzieła „Konik Mazurski”, pod których czujnym okiem
uczniowie wykonywali kartki okolicznościowe dla najważniejszych kobiet w ich życiu –
swoich mam. Po części twórczej, przyszedł czas na zagadki, zabawy i konkursy. Uśmiech
nie znikał z twarzy uczestników. Wszyscy bawili się znakomicie. Na zakończenie tego
wspaniałego spotkania małe kobietki z „3a” zostały obdarowane przez swoich kolegów
z klasy, kwiatkami i słodyczami.
Nasi chłopcy spisali się na medal!
Beata Borowska

SZKOŁA W ŚWIECIE GIER MATEMATYCZNYCH

Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie od lutego 2018 roku biorą udział
w projekcie „Szkoła w świecie gier matematycznych". Projekt ten ma na celu rozwinąć
kreatywność uczniów, koncentrując ich wysiłki na tworzeniu gier, co ma poskutkować
tym, że będą oni spędzać wspólnie czas, grając w nie oraz poprawiać swoje umiejętności
matematyczne.
Zadaniem każdego zespołu uczniów jest opracowanie i wykonanie własnoręcznie zaprojektowanej gry z działu „Liczby całkowite”, przeznaczonej dla klas piątych, szóstych oraz
siódmych.
Projekt rozpoczął się w lutym z inicjatywy Agnieszki Przybylińskiej i Barbary Groch. Regulaminy gier zostały stworzone przez samych uczniów, których pomysłowość i kreatywność w tym procesie były wspierane przez Anetę Dudę i Agnieszkę Trypucką. Gry powstawały w trakcie zajęć pod opieką Sylwii Szymańskiej, Sławomira Biegańskiego, Andrzeja Kliszewicza oraz Anny Korenik. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień
2018r, po wcześniejszym testowaniu gier przez uczniów, prezentacji na stronie internetowej oraz sporządzeniu sprawozdania z projektu. Liczymy, że pomysłowość oraz inteli-

gencja naszych uczniów sprawi, że gry będą nie tylko uczyły, ale będą też pięknie zaprojektowane, co z pewnością uatrakcyjni kwietniowy konkurs „Super gra planszowa”.
A. Przybylińska

FINALIŚCI DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY
RELIGIJNEJ

W dniu 5 marca 2018 r. odbył się XVII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej, zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie...
Tematem zmagań tegorocznego konkursu była znajomość książki pt. „Pier Giorgio Frassati – człowiek ośmiu błogosławieństw”. To postać, która swoją postawą zaciekawiła
rzesze ludzi: zarówno mu współczesnych, jak i potomnych. Nie bez przyczyny stał się jedną z najważniejszych postaci swojej, nie tak odległej epoki. Wartości, którymi żył Pier
Giorgio były i nadal są przyjmowane z wielkim entuzjazmem oraz stanowią inspirację do
podejmowania wielu dobrych i doniosłych dzieł. W konkursie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły: Karolina Korenik (kl. VI a), Zuzanna Chodak (kl. VI b) oraz Tomasz Rybacki (kl.
VI b). Dwoje z nich dostało się do finału: Karolina Korenik (5 miejsce) i Tomasz Rybacki (9
miejsce).Zuzanna Chodak zajęła 11 miejsce w konkursie.
M. Piekarska

FINALIŚCI ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

W dniu 9 marca 2018 r. w Miłakowie odbył się finał Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy
Biblijnej im. Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda...
Tematem tegorocznego konkursu była Księga Wyjścia w odniesieniu do wybranych przepisów Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wzięło w nim udział 113 uczniów z 39 szkół. Testy konkursowe były trudne, zaś poziom wiedzy uczestników bardzo wysoki. Tym bardziej cieszy sukces naszych uczniów, którzy po raz kolejny zajęli wysokie miejsca. Są nimi
dwaj reprezentanci klasy Vb: Kamil Dymidziuk i Piotr Mazurowski oraz uczennica kl. VIa
Karolina Korenik.
Piotr Mazurowski został finalistą, zajmując V miejsce.
Kamil Dymidziuk został finalistą, zajmując VI miejsce.
Konkurs ten swym Patronatem objęli:
Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński
ks. Michał Tunkiewicz – Asystent Kościelny DIAK Archidiecezji Warmińskiej
o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie
Senator RP – Pani Bogusława Orzechowska
Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego
Pan Wojciech Ruciński – Prezes DIAK Archidiecezji Warmińskiej.
Miłą zaś niespodzianką dla uczestników był występ zespołu kleryków: Soli Deo Gloria,
który przybył do Miłakowa z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum
w Olsztynie, ks. kan. dr Hubertem Trykiem.
Gratuluję i bardzo dziękuję uczniom za podjęty trud przygotowania.
Małgorzata Piekarska

NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII

14 marca uczniowie klas IV – VII oraz II- III gimnazjum uczestniczyli w wyjątkowych lekcjach historii. Bractwo rycerskie z Gniewu z kasztelanem, nauczycielem historii,
panem Jackiem Ordowskim jest znane uczniom i nauczycielom Dwójki od 15 lat. Dzisiaj
po raz pierwszy historię przez zabawę poznawali uczniowie Jedynki...
Temat dzisiejszego spotkania związany był ze 100-leciem odzyskania niepodległości.
Członkowie bractwa rycerskiego przekazali uczniom najważniejsze informacje dotyczące
polskich dróg do niepodległości. Pan Jacek rozpoczął spotkanie od słów wiersza naszego
patrona miasta „Wiarę, mowę ukraść mi mogliście, ale serca z piersi nie wyrwiecie, serce
me zostanie zawsze polskie”. Nawiązał do 123 lat zaborów, kiedy udowadnialiśmy, że Ojczyzna i honor są dla Polaków najważniejsze. Ciekawie opowiadał o powstaniu kościuszkowskim, Legionach Polskich we Włoszech, powstaniu listopadowym, wybitnych Polakach Wielkiej Emigracji, Wiośnie Ludów, powstaniu styczniowym, I wojnie światowej,
zwycięskim powstaniu wielkopolskim i bitwie warszawskiej.
Kasztelan bractwa, przedstawiając najważniejsze fakty z naszej jakże trudnej i pięknej
historii, jak zawsze angażował uczniów. Bartek z 7c stał się kościuszkowskim kosynierem,
Dominik z 7a – Napoleonem, Piotr z 3d gim- grenadierem z czasów Nocy Listopadowej,
Amelka z 3b gim- walczyła w powstaniu styczniowym , a Jakub z 3a gim był powstańcem
wielkopolskim. Nie zabrakło dodatkowych pytań pana Jacka, z którymi świetnie poradzili
sobie uczniowie. Wiedzieli, czym była branka, dlaczego doszło do rabacji, czym walczyli
kosynierzy i drągalierzy, do czego służą onuce. Uczniowie na pewno zapamiętają zasługi
Tadeusza Kościuszki, Jana Henryka Dąbrowskiego, Piotra Wysockiego, Romualda Traugutta i marszałka Józefa Piłsudskiego dla odzyskania polskiej niepodległości.
To ważne, że szczególnie w Roku dla Niepodległej można poznawać historię inaczej. Podręczniki i wykłady nauczycieli są ważne, ale możliwość nałożenia munduru, wzięcia do ręki
bagnetu, karabinu, wcielenia się chociaż na chwilę w bohatera historii zostaje w pamięci
na długo.
Elżbieta Jadczak

WIOSNA TUŻ, TUŻ

Puk, puk, puk ...w okienko!
- Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka i słoneczko świeci.
Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Aby umilić sobie to czekanie, postanowiliśmy
z dziećmi ze świetlicy wykonać wiosenne drzewka z rolki. Jest to ciekawy pomysł na wyjątkową i przestrzenną pracę plastyczną. Własnoręcznie wykonane drzewko to doskonały
pomysł na prezent dla kogoś bliskiego.
Do wykonania wiosennego drzewka szczęścia potrzebujemy: kartkę z bloku technicznego, zielony papier, rolkę po papierze lub ręczniku kuchennym, kolorowe włóczki, sznurek
- najlepiej taki zwykły do pakowania paczek, kolorową bibułę, klej, nożyczki. Z kartki
z bloku technicznego wycinamy koronę drzewa, a następnie owijamy ją dookoła sznurkiem, włóczką lub muliną. Rolkę nacinamy u góry tak, aby można było zamocować później koronę drzewa. Natomiast rolkę, która będzie stanowiła pień naszego drzewka, również owijamy sznurkiem. Kwiatki wykonujemy z kolorowej bibuły. Pracy naprawdę nie ma
dużo, a efekt końcowy zachwyca . W naszej świetlicy od razu zrobiło się kolorowo i ciepło.

Z WIZYTĄ W MUZEUM WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

14.03.2018r. klasa 3f pod opieką wychowawcy i mamy Vanessy, pani Małgorzaty Krzyżewskiej, wybrała się na wycieczkę do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w ramach
Roku Wojciecha Kętrzyńskiego.

Dzięki uprzejmości pani Marty Wojciechowskiej, która przybliżyła nam życiorys patrona
naszego miasta, Wojciecha Kętrzyńskiego, mogliśmy obejrzeć zgromadzone tam zbiory
związane przede wszystkim z historią Kętrzyna i regionu. Podziwialiśmy eksponaty znajdujące się w Muzeum, które przedstawiają ogromną wartość historyczną. Zostały one
ocalone od zniszczenia i dzięki temu możemy dzisiaj mieć wgląd w dawne czasy. Wśród
zbiorów na szczególną uwagę zasługują: kolekcja rzeźb z końca XV wieku, jedyna zachowana z terenu dawnych Prus, chorągiew pogrzebowa dziecka zmarłego w wieku trzech
lat. Pośród cennych eksponatów znajdują się tam jeszcze m.in. sprzęty używane do niedawna na wsi mazurskiej oraz kolekcja osiemnastowiecznych kafli piecowych. Zachęcamy
wszystkich do zwiedzania Muzeum.
M. Jalowska

NATURA W OBIEKTYWIE

Projekt gimnazjalny pt. ,,Natura w obiektywie’’ był realizowany przez 4 miesiące. Został
wykonany przez Annę Wyszkowską, Patrycję Pyrka, Kingę Filipiak i Wiktorię Czerniawską.
Zawarte w nim zdjęcia przedstawiają piękną naturę w różnych technikach fotografii. Opiekunem był pan Wojciech Krzyżanowski. Podczas tworzenia projektu poznałyśmy
wiele tajników związanych z fotografią oraz tworzeniem własnej strony internetowej.
Cieszymy się, że wybrałyśmy właśnie taki temat projektu.
Ania Wyszkowska kl. II A gim

KANGUR MATEMATYCZNY

15 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
"KANGUR". Wzięło w nim udział 76 pasjonatów matematyki z klas II-VII SP oraz II-III
GIM.
Test sprawdzał wiedzę matematyczną oraz logiczne myślenie. Uczniowie zmagali się z
zadaniami konkursowymi pod opieką p. A. Czeszun, p. E. Drabarz, p.D. Szakiel, p. M. Dojlido. Każdy uczestnik otrzymał w prezencie układankę logiczną „Zakręcony drucik". Z niecierpliwością czekamy na wyniki i liczymy na sukcesy naszych uczniów.
M. Dojlido

ZAKŁADAMY MINIOGRÓDEK W ŚWIETLICY

Chcąc przyśpieszyć nadejście wiosny, dzieci ze świetlicy postanowiły założyć w sali zielony, mini ogródek.
W tym celu zgromadziły potrzebne rzeczy: doniczki, słoiki, gazę, watę, konewkę, ziemię,
nasionka. Przed przystąpieniem do pracy poznały warunki potrzebne roślinom do wzrostu. Następnie wysiewały do doniczek nasiona rzeżuchy i owsa wielkanocnego.
Sadziły również cebulkę na szczypiorek . Założone hodowle wzbogaciły kącik przyrody,
który stał się miejscem do obserwacji kolejnych etapów wzrostu roślin. Kiedy wyrosną
będą źródłem witamin na kanapkach i do zup. Celem tego działania było zapoznanie dzieci z potrzebami i wymaganiami roślin, kształtowanie nawyków dbania o nie oraz pokazanie prostych prac gospodarczych.

WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY

Wyniki WIELKANOCNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
(etap szkolny) ....
Nagroda w Plastycznym Konkursie Wielkanocnym w kategorii: KARTKA ŚWIĄTECZNA
-Maria Racka kl. 1b
- Emil Górski kl. 2a
-Miłosz Pejda kl.2a
-Szymon Andzulewicz kl. 4a
-Maja Olejnik kl. 4c
-Aleksandra Trypucka kl. 4c
-Kamil Dymidziuk kl. 5b
-Maciej Michalski kl. 5c
-Dominik Kujawa kl. 5c

Nagroda w Plastycznym Konkursie Wielkanocnym w kategorii: ŁAŃCUCH
-Anna Predko kl. 3a
Nagroda w Plastycznym Konkursie Wielkanocnym w kategorii: BARANEK
-Joanna Sieńko kl. 1a
-Nadia Roszak kl. 1 c
-Michał Warkowski kl. 5c
Nagroda w Plastycznym Konkursie Wielkanocnym w kategorii: PISANKA
-Alicja Chełstowska kl. 1b
-Adrianna Banasik kl. 3e
-Wiktoria Sławecka kl. 5c
Nagroda w Plastycznym Konkursie Wielkanocnym w kategorii: PALMA
-Iga Pawelec kl. 1a
-Kamil Dymidziuk kl. 5b
Nagroda w Plastycznym Konkursie Wielkanocnym w kategorii: STROIK
-Lena Bieniak kl. 1a
-Maciej Kryger kl. 1b
-Łukasz Jakoniuk kl. 1c
-Anna Warkowska kl. 2a
Nagroda w Plastycznym Konkursie Wielkanocnym w kategorii: BOCIANY, ZAJĄCZKI
-Antek Czejdo kl. 1a
-Filip Kokoszko kl. 3f
-Nikola Rogińska kl. 5a
-Jakub Sieńko kl. 5a
Nagrodę specjalną otrzymali uczniowie kl. 1b za pracę zbiorową w kategorii OZDOBA
WIELKANOCNA.
Większość prac została przekazana na MIEJSKI WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY,
którego podsumowanie odbędzie się 22 marca 2018r. o godz. 17.00 w „Galerii”- Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI!
Mamy laureatów i finalistów WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH !
Gratulujemy naszym zdolnym uczniom i nauczycielom, którzy ich przygotowali.
GIMNAZJUM
Wojewódzki Konkurs z Wiedzy o Społeczeństwie
LAUREACI
Norbert Ducki kl. 3a - - nauczyciel przygotowujący: p. Dorota Sterniak
Rafał Kiljańczyk kl. 3b - nauczyciel przygotowujący: p. Dorota Sterniak
Łukasz Machwic kl. 3a- nauczyciel przygotowujący: p. Dorota Sterniak
Wojewódzki Konkurs z Fizyki
FINALISTA
Jakub Bartoszko kl. 3a – nauczyciel przygotowujący: p. Agnieszka Czeszun

SZKOŁA PODSTAWOWA
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
FINALISTA
Karolina Korenik kl. 6a - nauczyciele przygotowujący: p. Elżbieta Wąsik, p. Mariusz Wąsik
Wojewódzki Konkurs z Matematyki
FINALISTA
Piotr Mazurowski kl. 5b - nauczyciel przygotowujący: p. Barbara Groch
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
FINALIŚCI
Wiktoria Horiszny kl. 7c – nauczyciel przygotowujący – p. Joanna Lender
Bartosz Kozioł kl. 7b – nauczyciel przygotowujący – p. Bożena Woronowicz
Wojewódzki Konkurs z Historii
FINALIŚCI
Karolina Korenik kl. 6a - nauczyciel przygotowujący – p. Alina Rudak
Piotr Racki kl. 6c - nauczyciel przygotowujący – p. Alina Rudak
Alicja Służała kl. 6a - nauczyciel przygotowujący – p. Alina Rudak
Karolina Korenik jest podwójną FINALISTKĄ z języka polskiego i historii. Piotr Mazurowski jest naszym jedynym piątoklasistą FINALISTĄ (jednym z dwóch w województwie).

KONKURS ŚWIETLICOWY

W świetlicy szkolnej zorganizowano konkurs plastyczny pt. : „Pani Wiosna”.
WYNIKI KONKURSU:
I MIEJSCE : Joanna Sieńko, Łukasz Jakoniuk

II MIEJSCE : Julia Rejnat, Oskar Sokołowski
III – MIEJSCE : Weronika Pejda, Michał Dmytryszyn
WYRÓŻNIENIE : Vanessa Krzyżewska, Wiktor Wojs, Wiktor Wojnowski, Kuba Ludwiczak,
Oliwier Bakunowicz – Bogaczuk. Dzieciom, które wzięły udział w konkursie dziękujemy za
trud włożony w wykonanie prac plastycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

ŚWIETLICZAKI W POSZUKIWANIU WIOSNY

Koniec śniegu!
Wiosna w biegu!
Już bociany powracają,
Już skowronki koncert dają.
Tu krokusy, tam żonkile,
Spoglądają na świat mile.
Ostatnie tygodnie przyniosły nieoczekiwanie zmienną pogodę. Nagle zrobiło się cieplej,
słonecznie, a w powietrzu było można poczuć zbliżającą się wiosnę. Dzieci ze świetlicy
z okazji pierwszego dnia kalendarzowej wiosny wyruszyły na poszukiwanie pierwszych jej
oznak. Na spacerze mogliśmy zaobserwować w pobliskich ogródkach przebiśniegi, a także wsłuchać się w śpiew ptaków. Powoli, małymi krokami przyroda budzi się do życia,
a my bardzo chętnie chodzimy na spacery, aby obserwować zmiany w niej zachodzące.

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

21 marca to wyjątkowa data. Oznacza nie tylko początek kalendarzowej wiosny. Amery-

kański zapis tej daty (3/21) zdaniem organizatorów Światowego Dnia Zespołu Downa symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność
stanowi główną przyczynę tego syndromu.
W wielu krajach trwają akcje nawiązujące do święta osób dotkniętych trisomią chromosomu 21, który opisał brytyjski lekarz John Langdon Down. Od jego nazwiska przypadłość
ta została określona mianem zespołu Downa. Światowy Dzień Zespołu Downa to święto
ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od
2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z tej
okazji dzieci ze świetlicy postanowiły zrobić przepiękne kartki i wysłać je podopiecznym
"Marzycielskiej Poczty". Tym razem napisaliśmy do Szymona Gromady i Natalii Sidło, którzy chorują na zespół Downa.
Justyna Krajewska

NASZE PRZEDSTAWIENIA PROFILAKTYCZNE
NAGRODZONE
W Zespole Szkół nr 1 dnia 21.03.18r. już po raz kolejny odbył się III Międzyszkolny Przegląd Przedstawień Profilaktycznych: "Żyj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie".

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn oraz Rada Rodziców ZS nr1.
W tym roku naszą szkołę reprezentowały dwie grupy: klasa 5a pod kierownictwem Pań
Doroty Gwardy i Ireny Linkiewicz oraz uczniowie klasy 6c, których przygotowała Pani Anna Korenik. Przedstawienie "Zakręcony dzień Maćka" miało uświadomić widowni, jak
i samym młodym aktorom, że agresywne zachowania w stosunku do młodszych, rówieśników czy rodziców mogą skomplikować życie. Tytułowy bohater postawił sobie niewłaściwy cel i poprzez wymuszenia, bójki myślał, że go osiągnie. Jego plan spalił na panewce.
Na szczęście Maciek w porę się otrząsnął i zmienił swoje postępowanie. Drugie przedstawienie zaprezentowane przez szóstoklasistów dotykało poważniejszego tematu, jakim są uzależnienia. "Biała Pani" pokazała zebranym, że w młodym wieku wystarczy jeden krok, jedno spróbowanie narkotyku, a ten czyn pociąga za sobą lawinę, z której nie
łatwo jest się wydostać. Jury nagrodziło uczniów klasy 5a - I miejscem, a klasę 6c - II miejscem. Młodzi aktorzy otrzymali dyplomy, słodkości oraz inne bonusy

KOLEJNY WSPANIAŁY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

22 marca byliśmy gospodarzami ogólnopolskiej akcji Macmillan Primary School Tournament VI , w której wzięli udział uczniowie szkół naszego miasta i gminy. Konkurs Języka
Angielskiego, bo taką formę spotkania miała ta akcja, przeznaczony był dla uczniów klas II
- III.
Z każdej ze zgłoszonych szkół gościliśmy dwóch reprezentantów z opiekunem. Nagrody i
dyplomy dla wszystkich uczestników przygotowało wydawnictwo Macmillan, z którym
od wielu lat te konkursy współorganizujemy. Wyniki językowej rywalizacji zakończyły się
ogromnym sukcesem naszych uczennic, podopiecznych p. Marty Roszak:
I miejsce Liliana Lech - klasa 3a
II miejsce Aleksandra Ławrywianiec – klasa 3a
Gratulujemy zwyciężczyniom, życzymy dalszych sukcesów językowych.
Mariola Korneluk

W POGONI ZA ZAJĄCZKIEM
W dniu 22 marca 2018 r. wraz z klasą 2a pojechałam na wycieczkę do Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gwarek” na spotkanie z Wielkanocnym Zającem.
Wizytę rozpoczęliśmy od zapoznania się z malutkimi, słodziutkimi króliczkami. W celu
nabrania sił przed dalszymi atrakcjami grupa posiliła się małym co nieco. Do naszych
głównych zadań należało znalezienie ciągle uciekającego zająca. Jednym z etapów poszukiwań był labirynt, który pokonaliśmy czołgając się. Odnalezienie wyjścia z niego nie
zaliczano do najłatwiejszych zadań, ale wszyscy świetnie sobie poradzili. Odwiedziliśmy
wystawę starych sprzętów domowych. Część z wizytujących po raz pierwszy na oczy mogła zobaczyć pewne przybory. Potem wykonywaliśmy ochronny pancerz dla jajek. Udało
się, bo żadne z nich się nie potłukło. Najfajniejsza zabawa czekała na nas jednak w pokoju
wyposażonym w basen z kulkami, mini golfa oraz dmuchany zamek, na którym można

było skakać jak na trampolinie. Potem nadszedł czas na chwilę relaksu. Wypiliśmy własnoręcznie skomponowaną herbatkę i przeglądaliśmy się w krzywych zwierciadłach. Dostarczyło to nam wiele śmiechu.

Obejrzeliśmy również przedstawienie o potworze, który chciał ukraść wiośnie kolory
i ciepło, aby na ziemi ciągle była zima. Misja potwora na szczęście się nie powiodła. Na
zakończenie sprawdziliśmy swoje zdolności strzeleckie. W kurniku wielkanocnym przy
użyciu procy trafialiśmy zabawkowymi ptakami w świnie. Nie było to łatwe, ale i to zadanie udało się nam wykonać. Po ciężkich zmaganiach wreszcie odnaleźliśmy zajączka.
Zwierzaczek był przemiły i z każdym dzieckiem przybił piąteczkę. Wszyscy świetnie się
bawili i miło spędzili czas. Po wspaniałej przygodzie zostały pamiątki, zdjęcia i wspomnienia. Polecam wszystkim odbyć pogoń za Wielkanocnym Zajączkiem.
Anna Strzyż

OZDABIAMY JAJKA WIELKANOCNE
W tym miesiącu nasze zuchy zdobywają sprawność Wielkanocnego Baranka.
Malowanie i ozdabianie jajek to świąteczna tradycja ciesząca się dużą popularnością, zwłaszcza wśród najmłodszych. Zwyczaj ten narodził się w Persji. Jeśli chodzi o
słowiańską tradycję, to najstarsze na ziemiach polskich
pisanki, pochodzące z końca X wieku, odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych na opolskiej wyspie
Ostrówek. Wzór rysowano na skorupkach roztopionym
woskiem, a następnie wkładano je do barwnika – łupin
cebuli lub ochry, które nadawały im brunatno-czerwoną
barwę.
Na ostatniej zbiórce, nasze zuchy postanowiły ozdobić jajka styropianowe za pomocą
koralików i cekinów. Jest to bardzo prosty sposób, jednak zajmujący dużo czasu i wymagający mnóstwa cierpliwości. Nasze zuchy, jak zwykle poradziły sobie znakomicie. Tak

ozdobionymi jajkami można wykonać np. stroik wielkanocny. Ciekawą tradycją jest również robienie co rok jednego jajka i dodawanie go do swojej kolekcji.
Justyna Krajewska

MALI PODRÓŻNICY ZWIEDZAJĄ OLSZTYN

W piątek 23.03.18r. Mali Podróżnicy z 3b razem z klasą 3f wybrali się na wycieczkę do
Olsztyna. Głównym jej celem było zapoznanie dzieci z najważniejszymi zabytkami stolicy
Warmii i Mazur w ramach realizowanego programu „Mali podróżnicy”.
Pierwszym punktem wycieczki był salon zabaw „Warmiolandia”. Na wstępie dzieci zostały zapoznane z zasadami zachowania się w sali zabaw i zobowiązane do przestrzegania
ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Niezwykłą frajdą okazała się ogromna
konstrukcja, składająca się z labiryntu przejść, zjeżdżalni i basenów z piłeczkami. Dzieci
korzystały także z mini pojazdów, dmuchanych skakańców, armatek na piłeczki, samochodów i koników. Każdy, kto poczuł zmęczenie, mógł skorzystać z kącika, w którym
można było odpocząć i nabrać sił przy stolikami.
Kolejnym przystankiem był McDonald’s , gdzie dzieci przy wspólnych stolikach, zajadając
dziecięce zestawy, odpoczęły po intensywnej zabawie i nabrały sił na ostatni etap wycieczki.
Ostatnim i najważniejszym punktem wycieczki był spacer po starówce Olsztyna. Dzieci
poznały największe zabytki i ich historię, m.in. Wysoką Bramę i Zamek.
Wycieczka bardzo szybko dobiegła końca. Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wróciliśmy do domu.
Ewelina Konieczna

ZAPASY W STYLU KLASYCZNYM

III Rzut Wojewódzkiej Ligi Międzyszkolnej Młodzików w zapasach w stylu klasycznym w
Rybnie w dniu 24.03.20018r.
Nasz klub reprezentowali trzej zawodnicy zajmując następujące miejsca:
I m - Andrzejczyk Mikołaj kat. 34kg
III m - Czoków Tomasz kat. 48 kg i Tęcza Daniel kat. 38kg

WIOSNA W NASZEJ ŚWIETLICY
Mimo, że nocami pojawiają się jeszcze przymrozki,
to w naszej świetlicy zrobiło się ciepło i wiosennie.
Wiosna zagościła u nas na dobre w różnego rodzaju
dekoracjach. Im częściej docierały promienie słońca,
tym chętniej dzieci wykazywały się plastycznie. Na
naszych parapetach pojawiły się wiosenne drzewa
i kwiaty oraz zadowolone bociany wykonane z rolek
papieru. Nareszcie zazielenił się nasz mini ogródek.
Ze smakiem możemy już zajadać posadzony szczypiorek i posianą rzeżuchę. Ostatnie dni
marca to również czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Nie mogło zabraknąć więc
w naszej świetlicy kurczaczków, zajączków czy bazi. Dzieci ozdabiały również styropianowe jajka za pomocą koralików i cekinów.

WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY

Wyniki WIELKANOCNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
ETAP MIEJSKI
Wyróżnione zostały prace następujących osób:
Łukasz Jakoniuk kl. 1d
Roszak Nadia kl. 1c
Mazur Oliwia kl. 1b
Kujawa Kacper kl. 1a
Stasieło Igor kl. 1a
Sieńko Joanna kl. 1a
Pawelec Iga kl. 1a
Górski Emil kl. 2a
Warkowska Anna kl. 2 a
Predko Anna kl. 3c
Kokoszko Filip kl. 3f
Andzulewicz Szymon kl. 4a
Olejnik Maja kl. 4c
Sieńko Jakub kl. 5a
Rogińska Nikola kl. 5a
Dymidziuk Kamil kl. 5b

SUKCES GIMNAZJALISTÓW
3 LAUREATÓW KONKURSU KURATORYJNEGO Z WOS

Trójka naszych gimnazjalistów – Norbert Ducki, Łukasz Machwic z kl. 3a i Rafał Kiljańczyk z 3b od września pod kierunkiem p. Doroty Sterniak przygotowywali się do konkursu kuratoryjnego z Wiedzy o społeczeństwie.
Na zajęciach pozalekcyjnych rozwiązywali testy i zgłębiali wiedzę o polityce, państwie,
samorządzie terytorialnym, gospodarce i ekonomii, o ustrojach politycznych, organizacjach międzynarodowych i prawach człowieka.
Trud i wysiłek zaowocował ogromnym sukcesem, cała trójka świetnie napisała wojewódzki etap konkursu kuratoryjnego, zdobywając tytuł laureata. Oprócz oceny celującej
na koniec roku szkolnego z WOS, uczniowie zwolnieni są z pisania jednej części egzaminu
gimnazjalnego- historia i WOS.
Gratulacje!!!
Dorota Sterniak

WYCIECZKA DO LONDYNU...WSPOMNIENIA...

17 marca ok. godz. 7.00 wyjechaliśmy do Londynu. Podróż była długa i dość męcząca ;-).
Na miejsce dojechaliśmy następnego dnia o 9.00. Nie marnując czasu od razu zaczęliśmy
zwiedzanie. Na początku spacerowaliśmy po ośnieżonym parku Greenwich. Pogoda nas
nie rozpieszczała, było bardzo zimno, wietrznie.
Przeszliśmy do Foot Tunel, następnie kolejką naziemną Docklands przejechaliśmy do CanaryWharf. Tego dnia spacerowaliśmy też wzdłuż Whitehall, DowningStreet 10, St. Jameess Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, odbyliśmy rejs statkiem wycieczkowym
City Criuse do Westminster. Biorąc pod uwagę 24 godziny w autokarze i cały dzień zwiedzania pod koniec dnia marzyliśmy, aby zakwaterować się w hostelu. Nasze pokoje były
małe, ale przytulne. Stały w nich 3-piętrowe łóżka, na których wygodnie się spało.
Trzeciego dnia po śniadaniu udaliśmy się do Muzeum Historii Naturalnej, Nauki i Techniki
oraz do Gabinetu Figur Woskowych Madame Tussauds. Znajdujące się tam postacie
sprawiały wrażenie prawdziwych. Zwiedzanie tego miejsca to sama przyjemność! Około
godziny 16.15 nadszedł wyczekiwany przez nas moment LOT w kapsule London Eye.
Wszyscy byli z niego bardzo, bardzo zadowoleni.
Czwartego dnia naszej wycieczki jak zwykle wstaliśmy bardzo wcześnie. Rano pojechaliśmy do National Gallery, spacerowaliśmy po China Town, byliśmy w British Museum, i… w
największym sklepie z zabawkami Hamleys (było fajnie), mogliśmy też zrobić zakupy na

słynnej Oxford Street. Następnie spacerkiem po Hyde Parku wróciliśmy do hostelu, aby
zostawić zakupy i przejść do Bella Italia na obiadokolację.
Ostatniego dnia (czas tak bardzo szybko mijał)wyjechaliśmy do Canterbury, by zwiedzić
katedrę – siedzibę arcybiskupstwa i główną świątynię Anglii. Przed przeprawą promową
mogliśmy zakupić dla naszych bliskich angielską herbatę. Atrakcją był również sposób
dotarcia na wyspę, do Londynu jechaliśmy Euro Tunelem, w drodze powrotnej mieliśmy
przeprawę promem. Mogliśmy podziwiać białe klify. Cóż to były za widoki. To był naprawdę udany wyjazd. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć, kupiliśmy pamiątki, zwiedziliśmy miejsca, które zapamiętamy na pewno na długo.
Uczestnicy wycieczki, głównie Hela, Dominika, Kornelia, Agata

ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III
O PUCHAR STAROSTY KĘTRZYŃSKIEGO

Zawody zostały przeprowadzone w dniu 26 marca 2018 roku na pływalni krytej Powiatowego Centrum Edukacyjnego. Do zawodów zgłosiło się siedem szkół z naszego powiatu, SP 1, SP 3, SP 4, SP „Klucz”, SP Srokowo, SP Nakomiady. W konkurencjach sportowych brało udział 28 uczniów z naszej szkoły.
Zawody zostały przeprowadzone w trzech stylach pływackich; grzbietowym, klasycznym
i dowolnym na dystansie 25 metrów oraz dodatkowa konkurencja dla słabszych pływaków z deską.
Szkoła Podstawowa nr 1 zajęła w końcowej klasyfikacji II miejsce.
Klasyfikacja końcowa naszych zawodników:
STYL GRZBIETOWY

Chłopcy
I miejsce Pyrzak Arkadiusz
III miejsce Lewkowicz Elian

Dziewczęta
III miejsce Koleśnik Kalina
Ponadto startowali; Żyźniewski Szymon i
Rykowski Maciej.
STYL KLASYCZNY
Chłopcy
Szostakowski Oliwier,
Dziewczęta
Banasik Anna, Ławrywianiec Aleksandra,
Lech Liliana, Borak Magdalena, Wożniak
Maja

I miejsce Petryka Szymon
II miejsce Żurek Mateusz
Ponadto startowali; Racki Igor, Fejfer
Patryk, Żurek Jakub.
Dziewczęta
Dmytryszyn Katarzyna, Krzyżewska Vanessa, Rejnat Julia.
GRUPA MNIEJ ZAAWANSOWANYCH Z
DESKĄ
Chłopcy
III miejsce Hałasik Gustaw
Ponadto startowali; Janulewicz Oskar,
Bartnikowski Aleksy, Gastołek Paweł,
Szyszka – Wojtków Dominik,
Dziewczęta
II miejsce Janowska Maria
III miejsce Molda Zuzanna

STYL DOWOLNY
Chłopcy
Ponadto startowały; Karbownik Urszula, Zatorska Amelia.
Uczniów do zawodów przygotowali: Jarosław Mularewicz i Marek Powolny.

GÓRA GROSZA-PODSUMOWANIE

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!
Mamy zaszczyt poinformować, że akcja „Góra Grosza” zakończyła się bardzo pomyślnie.
Wspólnie zebraliśmy ogromną górę – nie tylko groszówek. Cieszymy się, że tworzymy
empatyczną społeczność. Rozpiera nas duma i wdzięczność za to, że zawsze jesteście
z nami i chętnie włączacie się do każdej akcji. Dzięki Wam możemy działać dalej.
Przypominamy, że akcja „GÓRA GROSZA” jest organizowana przez Towarzystwo Nasz
Dom i wspiera tysiące dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu. W imieniu potrzebujących i własnym dziękujemy za każdy grosz. Niemniej
jednak musimy wyróżnić klasy: 1a, 3a, 3c,1c.
Na szczególne za uznanie zasługują chłopcy z klasy 1b: Oliwier Kaziński i Szymon Stawarek.
Dziękujemy, że macie dobre serca!
Samorząd Uczniowski
koordynatorki szkolnej akcji:
A. Racka
B. Borowska

TURNIEJ W MINI SIATKÓWKĘ DZIEWCZĄT KLAS IV

W dniu 27 marca w Hali Mistrzów Sportu w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się towarzyski turniej siatkówki. Naszą szkołę reprezentowały: Ulkowska Lena, Janowska Gabriela,
Rzeczycka Zuzanna, Olejnik Maja, Jasowicz Wiktoria, Kłok Łucja, Kurowska Weronika,
Milewska Wiktoria, Grochala Inez.
W rozrywkach rywalizowały trzy szkoły – SP 4, SP 1, SP 3. W klasyfikacji szkół zwyciężyła
SP 4, nasze zawodniczki zajęły II miejsce.
Jarosław Mularewicz

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 2018 - ETAP SZKOLNY

W dniu 05.04.2018r. w naszej szkole zorganizowana została kolejna edycja szkolnego
turnieju ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Głównym jego celem było zainteresowanie
dzieci i młodzieży problematyką ochrony przeciwpożarowej oraz popularyzacja znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania w wypadku powstania pożaru.
W tym roku szkolnym w turnieju wzięło udział 6 uczniów reprezentujących wszystkie klasy szóste. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 24 pytań obejmujących
następujące zagadnienia: zasady udzielania pierwszej pomocy, postępowanie w sytuacjach zagrożenia pożarowego, ochrona ludności, ekologia oraz historia pożarnictwa.
Pomimo, że pytania konkursowe były trudne, to wyniki uzyskane przez uczestników dowiodły, że młodzież jest zainteresowana tematyką ochrony przeciwpożarowej oraz posiada rozległą wiedzę w tym zakresie.
Finalistkami tegorocznej edycji turnieju ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” zostały Julia Babynko i Wiktoria Łazarska, które będą reprezentowały naszą szkołę w konkursie powiatowym w kwietniu bieżącego roku.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Julia Babynko
II miejsce – Wiktoria Łazarska
III miejsce – Nikola Dudzik

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnych latach.
Marek Powolny & Andrzej Hapoński

PIĘCIOPSIACZKI I LAPBOOKI

Uczniowie klasy 3e z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w projekt czytelniczy
„ A może poczytam?" realizowany przez bibliotekę szkolną, czego efektem były wykonane samodzielnie lapbooki ...
Nie od dziś wiadomo, że czytanie to jeden z najważniejszych czynników wpływających na
rozwój człowieka. Pobudza wyobraźnię, otwiera umysł, wzbogaca słownictwo, ułatwia
poprawne pisanie, jest pomocą w zdobywaniu wiedzy o świecie, stanowi źródło poznania
siebie i innych, zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera. Dlatego też uczniowie
klasy 3e z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w projekt czytelniczy „ A może poczytam?” realizowany przez bibliotekę szkolną w oparciu o książki z nowego księgozbioru .
W ramach projektu przeczytali „Pięciopsiaczki” Wandy Chotomskiej. Następnie własnoręcznie tworzyli książeczki tematyczne – LAPBOOKI . Uczniowie świetnie pamiętali
wszystkie psie przygody i potrafili odpowiedzieć na różne, nawet podchwytliwe pytania.
Te pytania trafiły do książeczek pod hasłem SPRAWDŹ SIEBIE. Wszystkie pozostałe elementy LAPBOOKA zostały zaproponowane i wykonane osobiście przez uczniów. Znalazły
się w nim również rymowanki, które ubarwiały tekst książki, portrety piesków jak i członków rodziny Karolinki. Nie zabrakło również elementu polonistycznego. Były to znalezione w tekście związki frazeologiczne. Kolejną pozycją była książka René Goscinny'ego pt.
„Mikołajek” o ciekawych i śmiesznych przygodach chłopca oraz jego kolegów.
Uczniowie opowiadali zabawne przygody Mikołajka, a następnie samodzielnie zaprojektowali okładkę książki.
S. Szymańska

ZACZARUJ ŚWIAT NA NIEBIESKO
Wyniki konkursu plastyczego „Zaczaruj świat na niebiesko kolorową plamą i kreską” (etap szkolny)
I miejsce
Łukasz Jakoniuk kl. 1c
II miejsce
Anna Warkowska kl. 2a
III miejsce
Zuzanna Podlaska kl. 1d
Wyróżnienia:
Patrycja Gienieczko kl. 1d
Iga Pawelec kl. 1a
Gratulujemy!

RECYTACJE W JEDYNCE
5 kwietnia 2018r. odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski. Po wcześniejszych eliminacjach
klasowych przystąpili do niego ci najlepsi.
Uczniowie z klas 1-6 prezentowali wiersze: Jana
Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow,
Doroty Gellner, Agnieszki Frączek, Hanny Niewiadomskiej, Jana Brykczyńskiego...
Trzeba przyznać, że przygotowane wiersze były
trafnie dobrane i nieoklepane, co skłania do refleksji, iż uczestnicy poszukiwali czegoś nowego, innego, świeżego. Swoimi występami sprawili wielką przyjemność słuchaczom oraz jury w
składzie: Dorota Wilczak, Małgorzata Jalowska,
Dorota Gwarda, Agnieszka Dziemiańczyk, Mariusz Wąsik.

Oto wyniki konkursu:
klasy I

I miejsce - Ala Kosaty 1b
II miejsce – Sebastian Kupis 1a

III miejsce – Zuzanna Kędzior 1c
wyróżnienia: Joanna Sieńko 1a, Staś Korzeniewski 1b
klasy II
I miejsce – Anna Strzyż 2a
II miejsce – Katarzyna Koczela 2a
III miejsce – Anna Warkowska 2a
klasy III
wyróżnienia: Vanessa Krzyżewska 3f, Gabriela Fiedukowicz 3a, Liliana Lech 3a, Dominika Gaszczyńka 3f
klasy IV
I miejsce – Aleksandra Trypucka 4c
II miejsce – Gabriela Jankowska 4d

III miejsce – Inez Grochala 4d
klasy V
I miejsce – Zuzanna Wielgus 5a
II miejsce – Lidia Korzeniewska 5a
klasy VI
wyróżnienia za interpretację: Zuzanna
Modliszewska 6a, Nikola Dudzik 6a
W kolejnych eliminacjach miejskich, które
odbędą się 17 kwietnia o godz. 10.00 w KCK
naszą szkołę będą reprezentowały uczennice: Anna Strzyż, Katarzyna Koczela, Zuzanna Wielgus i Lidia Korzeniewska.
Życzymy powodzenia!
Agnieszka Dziemiańczyk

IV FESTIWAL PIOSENKI PAPIESKIEJ I RELIGIJNEJ

W sobotę 7.04.18 r. w Kętrzyńskim Centrum Kultury odbyły
się przesłuchania festiwalowe. Naszą szkołę reprezentowały zespoły "Mini Jedyneczki",
"Jedyneczki" i "Gimnazjum JP II" oraz solistki Izabela Ławrywianiec, Zuzanna Wielgus,
Sandra Powaga, Nikola Rogińska.
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się znakomicie. Konkurencja była spora, bo na festiwalu pojawili się soliści m.in ze Szczytna, Wilkas, Bartoszyc. Nasi uczniowie zostali nagrodzeni:
- kategoria zespoły:
I m-ce „Jedyneczki”
II m-ce „Mini Jedyneczki”, "Gimnazjum JP II"
- kategoria soliści:

II m-ce Zuzanna Wielgus
wyróżnienia Iza Ławrywianiec, Sandra Powaga.
Laureaci pierwszych miejsc wystąpią podczas uroczystości z okazji rocznicy kanonizacji
Jana Pawła II. Gratulacje!

DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Wyniki etapu szkolnego VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Dbam o swoje bezpieczeństwo”
Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych i pięknych prac. Wyróżniono następujących
uczniów:
Klasa I
I miejsce Adam Kwiatkowski 1a
II miejsce Sebastian Kupis1a
III miejsce Maciej Kryger 1b
Wyrożnienie Antoni Czejdo 1a
Klasa II
Anna Warkowska 2a
Klasa III
I miejsce Maria Iwanowska 3a
II miejsce Gustaw Hałasik 3a, Kacper Gasperowicz 3e
III miejsce Bartosz Kubot 3e, Mikołaj
Kucharczuk 3e
Do etapu rejonowego przekazano prace:

Adam Kwiatkowski 1a
Sebastian Kupis1a
Maciej Kryger 1b
Łukasz Jakoniuk 1c
Iga Pawelec 1a
Anna Warkowska 2a
Maria Iwanowska 3a
Gustaw Hałasik 3a
Kacper Gasperowicz 3e
Bartosz Kubot 3e
Mikołaj Kucharczuk 3e

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

05.04.2018 w kinie „Gwiazda” odbyły się Miejskie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Święto to zostało ustanowione przez ONZ i przypada na 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu, który jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym
na świecie...

Choroba ta polega na odcięciu się człowieka od świata zewnętrznego, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem. Autyzm to słowo, które u wielu z nas budzi lęk i niepokój. Kojarzone jest z ludźmi żyjącymi we własnym świecie, często niedostępnym nawet
dla osób z najbliższego otoczenia. Zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi działania miały na celu uzmysłowienie jak ważne są wspólne działania na rzecz osób dotkniętym tego rodzaju zaburzeniem. W uroczystości wziął udział
Pan Daniel Nietrzeba – zastępca burmistrza miasta Kętrzyn oraz przedstawiciele kętrzyńskich szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowała klasa 3c pod opieką wychowawcy Pani Doroty Szakiel oraz laureaci konkursów okolicznościowych: plastycznego
i literackiego pod opieką Pani Sylwii Szymańskiej.
Wyniki konkursów:
I miejsce w Miejskim Konkursie Literackim zajęła uczennica klasy 4c – Aleksandra Trypucka.
II miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym zajął uczeń klasy 1c – Łukasz Jakoniuk.
Jolanta Sokołowska

NIECH ŻYJĄ PODRÓŻE!!!
W piątek 6.04.18r. wczesnym rankiem klasy 2a i 4b
wyruszyły na wycieczkę do Gdyni.
Najpierw uczniowie obejrzeli przedstawienie w największym w Polsce Teatrze Muzycznym im. Danuty
Baduszkowej. „Piotruś Pan” to przedstawienie dla
całej rodziny, które wprowadziło widzów w magiczny świat baśni, nieprawdopodobnych wydarzeń, spotkań z piratami i indiańskimi wojownikami. Dzięki
zastosowaniu technologii 3D widzowie uczestniczyli
w zabawie łączącej świat wyobraźni z niesamowitymi
możliwościami współczesnej techniki. Kolejnych
atrakcji dostarczyła wizyta w Centrum Nauki EXPERYMENT. To nie było zwykłe zwiedzanie, lecz zabawa z możliwością eksperymentowania. Klasy uczestniczyły też w warsztatach naukowych. Wyprawę do Gdyni zakończono na plaży, gdzie każdy zaopatrzył się w pamiątkowe
muszelki i kamyki. To była bardzo udana wycieczka, która dostarczyła wielu wrażeń. Polecamy ją innym.

NIE PAL MAMO, NIE PAL TATO

10.04.18r. klasy 3e i 3d otrzymały zaproszenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej „Zamek”
na przedstawienia pt. „Nie pal mamo, nie pal tato” oraz „ O kocie, co palił fajkę”...
Spektakl przygotowały dzieci z przedszkola „ Krasnal” pod kierownictwem pań Anny Tylutko i Magdy Tylutko. Treści przedstawień związane były z profilaktycznym programem
antynikotynowym, rekomendowanym przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną. Dzieciaki bardzo się postarały. Program przygotowany był fantastycz-

nie: piękne stroje, muzyka oraz teksty z niesamowitą dawką humoru. Wszyscy wróciliśmy
do szkoły w doskonałych nastrojach.
Anna Racka

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W JEDYNCE

W naszej szkole obchodzimy Dni Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. 11.04.18r.
uczniowie z klas: 5a i 6c uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych pt. „Porozmawiajmy po
rosyjsku … (również po lekcji)”, które poprowadziła pani mgr Joanna Olechno - Wasiluk.

Rozwiązując krzyżówki, rebusy oraz oglądając prezentacje uczniowie naszej szkoły poszerzali swoje wiadomości na temat Rosji. Mięli również okazję zobaczyć jak wygląda alfabet w języku rosyjskim. Z wielkim zaciekawieniem oglądali matrioszkę – znaną na całym
świecie laleczkę, która prezentuje ikonę rosyjskiej ludowości. Często stanowi też ona

prawdziwe dzieło sztuki zawierające nawet 100 elementów. Poznawanie j. rosyjskiego jak
też zwyczajów i tradycji tego narodu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Alicja Jurewicz

CO WIESZ O SWOIM PSIE?

Z okazji odbywających się w naszym mieście kętrzyńskich Dni Uniwersytetu Warmińsko
– Mazurskiego, 12.04.18 r. klasa 3b uczestniczyła w zajęciach z dr Ewą Jastrzębską
pt:. „Co wiesz o swoim psie?”.
Zajęcia z p. Ewą składały się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna, uświadomiła dzieciom, że psy, zupełnie jak ludzie, potrafią się ze sobą porozumiewać , pomimo tego, że
nie potrafią mówić. Wykorzystują do tego uszy, oczy, ogon, a także sposób zachowania.
Dzieci przypomniały również sobie bezpieczną pozycję, która należy zastosować w przypadku zaatakowania agresywnego psa. Zdobytą wiedzę mogły sprawdzić za pomocą opisu wybranej prezentacji psa , w tym jego zachowań. Cześć druga, sprawiła, że na twarzach wszystkich dzieci pojawił się uśmiech. Otóż p. Ewie towarzyszył futrzany asystent
Szasta. Ta niewielkich rozmiarów suczka chętnie podeszła do każdego dziecka i przywitała się. Posłusznie wykonywała wszystkie polecenia p. Ewy. Zaprezentowała również swoje ulubione psie zabawy. Wszyscy uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania
oraz aktywnie uczestniczyli w lekcji. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe naklejki, a Dyrektor Szkoły Pan Janusz Woronowicz osobiście podziękował za przeprowadzone
zajęcia.
Ewelina Konieczna

MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI
12.04.2018r. odbyło się w naszej szkole
spotkanie "Między nami kobietkami"...
Głównym założeniem programu jest
szerzenie wiedzy na temat zmian fizycznych i emocjonalnych okresu dojrzewania oraz zasad i roli stosowania higieny
osobistej w tym, tak ważnym dla organi-

zmu młodej dziewczyny czasie. W spotkaniu wzięły udział dziewczęta z klas szóstych.
Zajęcia odbywały się w bardzo miłej atmosferze. Prowadzone były przez panią, która na
co dzień pracuje w szpitalu na oddziale położniczym. Sądzę, iż niejedna dziewczynka dowiedziała się co nieco o swoim ciele i o tym, co ją niedługo spotka. Na koniec zajęć każda
z nas otrzymała drobny prezencik. Moim zdaniem to była bardzo przydatna lekcja. Mam
nadzieję, iż to nie było ostatnie takie spotkanie z dziewczętami.
Zuzanna Chodak
"Nowinki Jedynki"

OD UPRAWY DO POTRAWY

11 kwietnia 2018 r. klasa IIIf wzięła udział w wycieczce do Tesco. Uczniowie zostali zgłoszeni do Programu” Od uprawy do potrawy”.
Dzieci przeżyły ciekawą przygodę. Wycieczka zaczęła się od nadania grupie nazwy Czerwone Warzywka. Dzięki pani Marcie i pani Edycie odwiedziły działy: warzywny, owocowy, z bakaliami, z kaszami, z pieczywem, rybny, mięsny, z nabiałem i ziołami, napojami
oraz wodą. Niespodzianką była degustacja niektórych warzyw i owoców, które trzeba
było odgadnąć z zamkniętymi oczami. Dzieci wyszukiwały warzywa, owoce i inne produkty wskazane przez panią Edytę. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci zdobyły wiedzę
o pochodzeniu produktów i ich sezonowości. Mogły spróbować wiele produktów, poznać
nowe smaki i odkryć różnorodność zdrowych produktów. Zdobyły wiedzę o przechowywaniu żywności i jej poszanowaniu (niemarnowaniu). Przypomniały sobie informacje
o piramidzie żywieniowej wraz z omówieniem elementów wchodzących w jej skład. Zdobyli wiedzę o prawidłowym nawodnieniu organizmu. Dowiedziały się też jakie są sposoby
na ograniczenie marnowania żywności.
Jednym z podstawowych elementów programu są wycieczki edukacyjne, czyli Ekspedycje. Udział w takiej wyprawie to podróż po świecie zdrowego odżywiania. Podczas Ekspedycji dzieci dowiedziały się, jak zmienić swoje nawyki żywieniowe i tym samym lepiej
zadbać o własne zdrowie. Nauczyły się zasad prawidłowego żywienia oraz codziennego
nawadniania organizmu. Dowiedziały się również, dlaczego powinny podejmować świadome decyzje żywieniowe oraz, że zdrowe jedzenie może być świetną zabawą. Wycieczka miała formę gry terenowej- uczniowie zdobywali wiedzę podczas rozwiązywania zagadek i znajdowania kolejnych elementów tajemniczej układanki.

Bardzo dziękujemy panu Mariuszowi Majewskiemu, który sprawował opiekę nad kl. 3f
w czasie wycieczki.

TAJEMNICE JAJKA
12.04.18r. nasza szkoła gościła nauczycieli akademickich z
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego z Olsztyna.
Nauczyciele prowadzili bardzo ciekawe zajęcia z wybranymi
klasami. Klasa IIId miała przyjemność poznać tajemnice jajka,
gdyż taki właśnie był temat zajęć, które były niezwykle interesujące i angażujące. Uczniowie oglądali jaja różnych ptaków, poznali ich budowę oraz właściwości, przede wszystkim
zdrowotne. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali, zgodnie z przygotowaną recepturą, majonez. Podczas tej żmudnej
pracy musieli wykazać się cierpliwością i umiejętnością
współpracy w grupie. Udało się, a majonez smakował wybornie. Nie mogło być inaczej, w końcu jesteśmy z Kętrzyna,
który słynie z majonezu i piernika.
Anna Racka

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
W dniu 13.04.2018r. uczennice naszej szkoły
wzięły udział w organizowanych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Kętrzynie eliminacjach powiatowych kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W turnieju wzięło udział 12 uczniów reprezentujących szkoły powiatu kętrzyńskiego, a
głównym jego celem była popularyzacja problematyki ochrony przeciwpożarowej oraz
znajomości zasad postępowania w wypadku powstania pożaru. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Wiktoria Łazarska oraz Julia Babynko z klasy 6b.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury, w składzie którego znaleźli się
przedstawiciele KP PSP w Kętrzynie. Pytania konkursowe były zróżnicowane i pozwoliły
poszerzyć wiedzę uczestników z zakresu historii pożarnictwa, aktualnie obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Ilość startujących uczniów i wyrównana rywalizacja dowiodła, że młodzież jest zainteresowana tematyką ochrony przeciwpożarowej oraz posiada w tym zakresie rozległą wiedzę. Bardzo

dobrze zaprezentowały się nasze uczennice, które poradziły sobie z odpowiedziami na
pytania konkursowe, zajmując jednak miejsca poza pierwszą trójką.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Marek Powolny

PTTK –KONKURS WIEDZY O WOJCIECHU KĘTRZYŃSKIM

W sobotę 14.04.2018 Kętrzyński Oddział PTTK przeprowadził konkurs Wiedzy o Wojciechu Kętrzyńskim dla szkół podstawowych i gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowali:
Jan Wiśniewski 7a, Alicja Służała 6a, Weronika Sobieraj 7c
Wiedza uczniów była sprawdzana w formie testu składającego się 25 pytań (zamkniętych
i otwartych). Uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki książkowe, które
wręczył prezes Kętrzyńskiego Oddziału PTTK p. Marian Stanisławski.
Opiekunem był p. A. Hapoński

