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 BREAKDANCE – NASZA PASJA 
Taniec to nie układ figur. Żeby się go nauczyć, 

trzeba go pokochać." 

WAŻNY  
TEMAT: 

 
SUKCES  

REDAKCJI 
 

PRZYGODA 
Z TAŃCEM  

  
Nasi tancerze  
nagrodzeni! 

 
  

 NASZA GAZETKA ZOSTAŁA  
LAUREATEM 

25. Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych 
„NASZA GAZETA”  

i otrzymała WYRÓŻNIENIE  
 

XVI Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych 
dla szkół podstawowych pod patronatem  

Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty 
przyniósł nam  
I MIEJSCE  

w kategorii gazetek elektronicznych.  

WIELKI SUKCES NASZEJ REDAKCJI! 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

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

Warto spróbować 

Pierwsza sobota wiosny, 
tj. 23.03.19 r. zaczęła się 
normalnie. Jednak od sa-
mego rana wiedziałam, że 
mam mnóstwo rzeczy do 
zrobienia. Najpierw         
o godzinie 10:00 wzięłam 
udział w Miejskim Kon-
kursie Krasomówczym, 
który odbywał się w bu-
dynku dawnego Gimna-
zjum nr 2. Mówiłam jako 
pierwsza, ponieważ już o 
godzinie 11:00 musiałam 
jechać do Lidzbarka War-
mińskiego po odbiór na-
grody w XXIII Ogólno-
polskim Konkursie im. 
Ireny Kwinto „Życie  jest 
bajką”. Moje opowiadanie 
Motylek i przyjaciele zo-
stało nagrodzone. Dzięki 
tacie udało mi się przyje-
chać do Młodzieżowego 
Domu Kultury im. Ireny 
Kwinto w Lidzbarku 
Warmińskim jedynie        
z pięciominutowym opóź-
nieniem. Po wejściu na 
salę i krótkim wystąpieniu 

Starosty lidzbarskiego roz-
poczęto wręczanie nagród. 
Okazało się, że zostałam 
wyczytana jako pierwsza. 
Gdy rozdano nagrody cze-
kała na nas jeszcze jedna 
niespodzianka. Otrzymałam 
darmowy bilet na zwiedza-
nie średniowiecznego zam-
ku biskupów warmińskich. 
Udałam się na słodki poczę-
stunek i  po nim pojechałam 
z całą rodziną     na wy-
cieczkę. Zwiedzanie rozpo-
częliśmy od zbrojowni, w 
której znajdowały się mie-
cze, broń i zbroje rycerskie. 
Następnie zeszliśmy do 
podziemi i tu pojawił się 
mały problem. Nie byłam 
dobrze przygotowana na 
chodzenie po bruku i poja-
wiające się co chwilę dziury 
w posadzce. Założyłam bu-
ty na obcasie. Jednak dzięki 
mamie dałam radę obejrzeć 
całą ekspozycję w zamku. 
Zwiedzanie obiektu zajęło 
mi około 1,5 godziny. Wpi-
sałam się do księgi gości     

z zapewnieniem,    że jesz-
cze tam wrócę. Wracając     
z Lidzbarka Warmińskiego 
moja mama odebrała telefon 
od mojej wychowawczyni 
pani Dorotki Gwardy, która 
przekazała wspaniałą wiado-
mość o tym, że w konkursie 
krasomówczym zajęłam III 
miejsce        i czeka na mnie 
kolejna nagroda.  
Bardzo lubię brać 
udział w konkursach, 
chociaż wymaga to du-
żo pracy. Jednak, gdy 
zdobywam nagrodę, 
wiem, że ktoś docenił 
mój wysiłek. Zachęcam 
Was, byście również 
próbowali swoich sił w 
różnych konkursach.        
Nie zawsze uda się wy-
grać, ale warto próbo-
wać.                                                                                                

Anna Strzyż 

Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego 

Truskawki  
na balkonie naszego 

kolegi Nathana 
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15 

marca br. nasz zespół 
„Jedyneczki” pojechał na 
V Ogólnopolski Festiwal 
Twórczości Jacka Kacz-
marskiego do Olsztynka. 

Konkurencja była olbrzy-
mia, ponieważ byliśmy  w 
jednej kategorii           z 
uczniami gimnazjum oraz z 
solistami. Śpiewaliśmy 
utwór pt. „Mury”, a ja za-
grałam również na flecie. 
Ta piosenka pojawiła się 
wiele razy, chociaż za każ-
dym razem w innej inter-
pretacji. W tak trudnym fe-

stiwalu zdobyliśmy wy-
różnienie.  
My i pani Dorotka jeste-
śmy dumni, że godnie 
reprezentowaliśmy naszą 
szkolę i miasto. Oby wię-
cej takich sukcesów. 

 

 
NIKOLA 

ROGIŃSKA 
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Pracownia Breakdance 
działa w Kętrzyńskim 
Centrum Kultury od 
2004. Instruktorem pra-
cowni jest Piotr Frąckie-
wicz – dyplomowany in-
struktor tańca. Specyfika 
tego stylu tanecznego 
stawia przede wszystkim 
na indywidualny rozwój 
każdego tancerza, cho-
ciaż na potrzeby konkur-
sów, spektakli bądź wy-
stępów grupa realizuje 
również choreografie ta-
neczne. Zajęcia bre-
akdance rozwijają spraw-
ność ruchową i koordy-
nację ciała. Tancerze pod 
okiem instruktora w cza-

sie wieloletniej działalno-
ści zdobyli wiele nagród w 
kraju i europie. 
Pracownia podzielona jest 
na trzy grupy wiekowe: 
– Wilczki (dzieci w wieku 
5-8 lat)-  grupa początku-
jąca; 
– Młode Wilki (dzieci     
w wieku 8-12 lat) grupa 
średnio zaawansowana; 
– Black Wolves Crew 
(młodzież w wieku powy-
żej 13 lat) grupa  zaawan-
sowana. 
Zapraszamy do odwiedze-
nia i polubienia oficjalne-
go fanpage’a Pracowni 
Breakdance, aby na bieżą-

co śledzić wszystkie 
działania. 
Źródło: 

https://

kck.ketrzyn.pl/ 

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

Z ŻYCIA MIASTA 

PRZYGODA Z TAŃCEM 

W Kętrzyńskim Cen-

trum Kultury działają 

liczne pracownie,  

dzięki czemu można 

rozwijać swoje zain-

teresowania i pasje. 

Jedną z nich jest 

PRACOWANIA  

BREAKDANCE 

Wiktoria WIKA 
Sławecka (6c) i To-
masz BOROWIK 
Borowski (6c) to 
nasi uczniowie, któ-
rzy należą do grupy 
BLACK WOLVES 
CREW. Taniec towa-
rzyszy im od naj-
młodszych lat. Stał 
się  sposobem na 
spędzanie wolnego 

czasu. Nauczył dyscypli-
ny i umiejętności pano-
wania nad własnym cia-
łem, a także stał się spo-
sobem wyrażania emocji. 
Break otworzył ich rów-
nież na drugiego człowie-
ka. Dzięki swojej pasji 
poznali wielu ludzi, któ-
rych mogą nazwać dziś 
bratnimi duszami. Ta-
necznym krokiem prze-
mierzają Polskę, a nawet 
Europę. Niezapomniane 
chwile spędzili w Mo-
skwie,     na  Chorwacji, 
Łotwie, Litwie, w Pradze, 
Słowieni oraz Słowacji.  
Nigdy nie odpuszczają - 
na każdych zawodach 
(ogólnopolskich lub mię-
dzynarodowych) godnie 
reprezentują nasze mia-

sto. Często stają na po-
dium       i przywożą do 
domu puchary, medale. 
Od kilku lat biorą 
udział w spektaklach 
organizowanych 
przez KCK. 
    Według nich każ-
dy powinien dać 
sobie szansę na roz-
poczęcie przygody 
z tańcem. Nigdy 
nie jest za późno! 

Redakcja 
 

PRACOWNIA  BREAKDANCE 
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POLECAM—PRZECZYTAJ 

Mia i biały lew 

jedynego dziecka. Są 
przerażeni. Tak jak każ-
dy, Oskar również bun-
tuje się i oskarża los 
oraz Boga o zaistniałą 
sytuację. Nie może po-
godzić się z tym,          
że ominie go wszystko: 
młodość, zauroczenie, 
miłość do kobiety, ro-
dzicielstwo, starość itp.  
Dopiero pani Róża – 
jego ostoja – zasugero-
wała chłopcu, aby po-
traktował  każdy dzień  
z tych, które mu pozo-
stały, jak 10 lat życia. 
Poradziła mu też, aby 
rozmawiał z Bogiem, 
pisząc do niego listy. 
Czy te rady i sugestie 
pomogły Oskarowi? 
Czy w jego przypadku 
nieunikniona śmierć     
w tak młodym wieku 
pozwoliła mu zasmako-
wać życia? Czy pani 
Róża dobrze pokierowa-
ła chłopca? Czego sama 
wolontariuszka się nau-

czyła? Oskar przeżył 110 lat w 
swoim krótkim, kruchym ży-
ciu doświadczając wszystkie-
go, czego często my żyjący 
długo nie zauważamy   i nie 
doceniamy. Nawet pogodził 
się z losem i Bogiem.  
„Dziękuję Ci, że dałeś mi po-
znać Oskara. Dzięki niemu 
byłam zabawna, wymyślałam 
legendy, znałam się nawet na 
zapasach. Dzięki niemu śmia-
łam się i przeżywałam radość. 
Bardzo mi pomógł w 
Ciebie wierzyć. Jestem 
przepełniona miłością, 
czuję, jak mnie pali, dał 
mi jej tyle, że starczy na 
wszystkie następne lata. 

Do zobaczenia, 
Ciocia Roża” 

Warto przeczytać. 
 

 

 
 
 
 

Książka „Oskar i Pani 
Roża” jest szczególna. 
Dlaczego? Autor  Éric-
Emmanuel Schmitt 
przedstawia czytelniko-
wi historię chłopca cho-
rego na białaczkę, a do-
kładnie jego ostatnie dni 
życia. Książka ma cie-
kawą kompozycję. 
Dziesięcioletni Oskar 
zaprzyjaźnia się                                    
z wolontariuszką – pa-
nią Różą. Jest to jedyna 
osoba, z którą chłopiec 
może rozmawiać           
o śmierci. Otoczenie – 
ani lekarze, ani rodzice 
nie mają odwagi o tym 
rozmawiać. Prawdopo-
dobnie rodziców przy-
tłacza wiadomość, iż nie 
uda się wyleczyć ich 
ukochanego, a zarazem 

Oskar i pani Róża 

W tym numerze pole-
cam do przeczytania 
ksiąz kę Maistre Prune 
pt. „Mia i biały lew. 
Nierozłączni przyjacie-
le.” To wzruszająca po-
wies c  o niezwykłej 
przyjaz ni dziewczynki 
Mii i białego lwa.  

Gło wna bohaterka nie lubi 
nowej szkoły. Przeprowa-
dziła się z Anglii do RPA i 
nie moz e odnalez c  się w 
nowej rzeczywistos ci. 
Afrykan ska farma prowa-
dzona przez jej rodzico w 
nudzi ją, a w szkole czuje 
się samotna. Brakuje jej 
przyjacio ł. Dzien  Boz ego 
Narodzenia zmienia wiele 
w z yciu samotnej dziew-
czynki.  W domu Mii poja-
wia się białe lwiątko Char-

lie. Zaczyna ich łączyc  coraz 
silniejsza więz . Z czasem 
Charlie ros nie i powoli 
zmienia się z puchatej 
kulki w wielkiego dra-
piez nika. Rodzice mar-
twią się o bezpieczen -
stwo co rki i postana-
wiają rozdzielic  przyja-
cio ł. Mia chce uratowac  
Charliego przed groz ą-
cym niebezpieczen -
stwem. Czy to jej się uda? 
Zapraszam do lektury 
ksiąz ki. 

 
KAMIL 
DYMI-
DZIUK 

 
OLA 

TRYPUCKA 

N O W I N K I  J E D Y N K I  
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Dziś chciałam Wam 
napisać o bardzo nie-
typowej czynności. 
Jak zwykle dotyczy to 
kotów, a konkretnie 
ich mycia i kąpania. 
Większość ludzi sądzi, 
że mruczki z higieną 
radzą sobie same. Wy-
lizanie się to dla nich 
bułka z masłem i po-
winno być po sprawie. 
To oczywiście praw-
da, o ile kot: 
- jest krótkowłosy 
-młody (starsze radzą 
sobie o wiele gorzej) 
- kot nie śpi z nami     
w łóżku (a większość 
śpi). 
Jak wiecie, mam w 
domu dwa koty pół-
długowłose i dlatego 
musieliśmy nauczyć 
się je kąpać. Na po-
czątku wcale nie było 
tak łatwo, bo mycie 
kota to prawdziwe 
wyzwanie! Dla nasze-
go zwierzaka kąpiel to 
po prostu horror. Prze-
straszony kot = kot, 
który się broni = tel na 
112. Nasz pierwszy 
raz też nie był łatwy, 
mama zamknęła się 
pod prysznicem z na-

szą kotką. Nie skoń-
czyło się to dobrze, 
kicia miauczała tak, 
że aż ochrypła. Sko-
rzystała też z chwili 
nieuwagi mamy, i 
korzystając z jej ple-
ców, wyskoczyła 
przez górę kabiny. 
Po tym ciężkim wy-
darzeniu zadzwonili-
śmy do hodowli        
i spróbowaliśmy ina-
czej. Teraz rodzice 
kąpią nasze maine 
coony w wannie - ta-
ta trzyma i uspokaja, 
a mama polewa 
szamponem, odżyw-
ką i wodą. Ja też po-
magam, głaszczę je 
łagodnie i podaję ko-
smetyki. Staramy się 
robić to delikatnie     
i szybko. Po wytarciu 
czeszemy je i wycie-
ramy. W miarę 
schnięcia uspokajają 
się, bo kot, nie znosi 
być mokry.             
Po wszystkim dostają 
ulubione przysmaki   
i dużo pasty odkła-
czającej. Wam też się 
to powinno udać, 
wiecie już jak to ro-
bić, nie zapomnijcie 
tylko obciąć im 
wcześniej pazury. 
Na koniec ciekawost-
ka: dla zwierząt są 

podobne kosme-
tyki, jak dla lu-
dzi, tylko droż-
sze. Szampony 
na łupież, łojo-
tok, koloryzujące 
(np. dla rudych, 
szarych, czar-
nych, kremo-
wych, białych, 
kolorowych), pu-
dry, odżywki, 
spraye codzienne 
(tak, tak!), różne 
grzebienie...        
Te, które jeżdżą na 
wystawy, mają ich 
całe walizeczki! 
Po wszystkim na 
kanapie czeka na 
nas pachnąca i mru-
cząca nagroda. 

Życie z kotem pt. „ Mycie” 

Infinity   
Orle Gniazdo 

 
MILENA 

 KWIATKOWSKA 

 
 

N O W I N K I  J E D Y N K I  
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 Mohito  
Orle Gniazdo.  
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Witajcie! To znowu ja 
– Milenka. Zapewne 
spotykamy się już 
ostatni raz w tym ro-
ku. Dziękuję moim 
wszystkim czytelni-
kom, mam nadzieję że 
we wrześniu znów się 
spotkamy! 
Dziś napiszę Wam o 
najbardziej nieprzy-
jemnej rzeczy, jaka 
może przytrafić się w 
życiu kota. Tuż za ką-
pielą, której koty nie 
znoszą pojawia się wi-
zyta u lekarza wetery-
narii, która doprowa-
dza większość mrucz-
ków do paniki! Za-
cznę od tego, że każdy 
kot tajemniczym zmy-
słem wyczuwa zamia-
ry właściciela i chowa 
się gdzie tylko może. 
Gdy to nie wystarcza 
zaczyna często bronić 
się i walczyć. Kiedy 
uda się go włożyć do 
transportera każdy 
człowiek czuje się 
bardzo szczęśliwy! 
Niestety, nie na długo, 
bo najlepsze, a raczej 
najgorsze dopiero 
przed nami. Na miej-
scu czeka na kota 

wielki stres – po 
pierwsze opuszcza 
swoje terytorium, a 
po drugie nie wie, co 
go czeka. Wokół są 
same obce zwierzęta 
– koty i co gorsza 
psy, których nasze 
mruczki bardzo się 
boją. Cały stres sku-
pia się na biednym 
weterynarzu, dla któ-
rego koci pacjent jest 
jak dziesięć pitbul-
lów w jednym! Kot 
drapie, gryzie, syczy, 
prycha i niczym nie 
da się go zjednać. 
Większość kotów 
chce po prostu roz-
szarpać lekarza na 
strzępy. Najgorzej 
jest przy pomiarze 
temperatury, którą 
mierzy się pod ogo-
nem, ale nie tylko. 
Nic dziwnego, że le-
karz widząc kota w 
drzwiach uśmiecha 
się trochę na siłę... 
Całe szczęście, że są 
lekarze, którzy leczą 
koty! Mruczki bo-
wiem chorują tak jak 
człowiek – na serce, 
na żołądek, wątrobę i 
stawy. Wizyty to ko-
nieczność: szczepie-
nia, odrobaczanie, 
dobranie leków, cza-
sem RTG, USG i na-

wet kroplówki. 
Wszystko po to, 
żeby nasz pupil 
żył długo, zdro-
wo i szczęśliwie. 
I tego właśnie ży-
czę przed waka-
cjami wszystkim 
Waszym kot-
kom!!! 

Życie z kotem pt. „Lekarz” 

KOTKI to Leo       
z polskiej hodowli 
Rozrabiaki i Vadim 
(w domu Kliczko)  
z rosyjskiej hodow-
li LaRue. Kotki 
mieszkają w Niem-
czech.  
 
Opiekunka: 
 pani Monika Zdo-
nek. 

 
MILENA 

 KWIATKOWSKA 

 
 

N O W I N K I  J E D Y N K I  
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MIĘDZY KSIĄŻKĄ A FILMEM 

A Ty? Co bardziej lubisz? 
Czytać czy oglądać ekrani-
zację ulubionej książki? 
Moją ulubioną serią ksią-
żek są  powieści fantasy 
autorstwa brytyjskiej pi-
sarki J.K. Rowling „Harry 
Potter”.  Filmy, które po-
wstały na podstawie po-
wieści podobały mi się. 
Bardzo różnią od swojego 
pierwowzoru. Wiele istot-
nych  scen zostało pomi-

niętych w filmach. 
Została zaburzona lo-
gika fabuły. 
Sądzę, że książka 

uruchamia wyobraź-

nię co jest niezwy-

kle cenne. Oczaro-

wuje światem ma-

gii. Polecam – czy-

taj! 

 

Zaraz wakacje! ( za 
około 30 dni). Czas, 
którzy wszyscy (chyba) 
lubią czas na luz. Moż-
na spać do południa a 
wieczorami oglądać 
filmy i czytać książki.  
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ROZMAITOŚCI 

 

Rozwiąż — sprawdź się 

 
NATHAN 

LEWKOWICZ 

Listy do redakcji 

Masz problem? Coś Cię 
martwi? Napisz do nas.  

Postaramy się Ci pomóc. 
Przygotowaliśmy specjalną 

skrzynkę   
KONTAKT  

Z  
REDAKCJĄ  

w szkolnej bibliotece.  
kontakt elektroniczny 

bibiotekajedynka@wp.pl  
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mi radość? Proszę, po-

móżcie! 

Rozczarowana 

 

Droga Rozczarowana! 

Niektóre prezenty są 

rozczarowujące, ale to 

wciąż prezenty. Ktoś 

Ci je dał i ma nadzieję, 

że się spodoba. Posta-

raj się ukryć swoje 

emocje i nie urazić in-

nych. Możesz przy 

okazji wspomnieć znajo-

mym o swoich zaintere-

sowaniach, delikatnie ich 

naprowadzić na wyma-

rzony prezent. Pamiętaj 

podziękować za nie 

wszystkie i baw się do-

brze. 

 

 

Droga redakcjo! 

Niedługo mam 10. urodzi-

ny. Zaprosiłam kilka osób 

z mojej klasy. Moi znajo-

mi nie pytali, co chciała-

bym dostać w prezencie. 

Martwię się, że otworzę 

rozczarowujący prezent   i 

swoim niezadowoleniem 

zrobię komuś przykrość. 

Czy powinnam powie-

dzieć kolegom i koleżan-

kom, jaki prezent sprawi 



 

 

 

Skład redakcji numeru  

„Nowinki Jedynki ”: 

Naszą gazetkę można znaleźć  
na stronie internetowej szkoły:  

sp1ketrzyn.pl  
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Uśmiechnij się 

W szkole pani pyta 
Jasia: 
-Z czego słyną Chiny? 
-Nie wiem! 
-A skąd masz herbatę? 
-Ze sklepu! 

*** 
-Kelner, kelner! 
-Słucham pana... 
-Nie odpowiada mi ta 
zupa. 
-A o co ją pan pytał? 

 
 

*** 

-Co robimy, kiedy 
jest post?  
-Komentujemy i da-
jemy lajka! 

*** 
-Jasiu, taki brudny 
nie pójdziesz 
do szkoły!!! 
-Dobrze, mamusiu, 
nie pójdę. 

*** 

-Co robisz, synku?-
pyta mama małego 
Jasia. 
-Piszę list do Tomka. 
-Przecież ty jeszcze 
nie umiesz pisać. 
-To nic, Tomek jesz-
cze nie umie czy-
tać. 
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