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17 stycznia 2017r. zarówno do szkoły podstawowej jak i
gimnazjum, przyjechał p. Maciej Zieliński. Jak co roku prosił
o rozwagę podczas ferii zimowych. Zamarznięte jeziorka,
stawki to zawsze, mimo minusowej temperatury śmiertelne
niebezpieczeństwo. Ciągle dochodzi do wypadków na
górkach i dzikich ślizgawkach. Dzielnicowy przestrzegał też
przed zagrożeniami czyhającymi w sieci. Zatem, weźcie
pod rozwagę jego cenne wskazówki i unikajcie
niebezpiecznych rozrywek! Warto z zimowego wypoczynku
przywieźć tylko dobre wspomnienia. Udanych ferii!

 ABC BEZPIECZNYCH FERII
                           pogadanka z dzielnicowym

.

Zabawa choinkowa, która
odbyła się 20.01.2017 r.
była okazją do wyśmienitej
imprezy, podczas której
cała szkolna społeczność
miała okazję się spotkać i
razem świetnie się bawić.
  

  Wiele dzieci ze szkoły
podstawowej przybyło ze
swoimi rodzicami i
młodszym rodzeństwem. 

Zabawę rozpoczął
żywiołowy występ grupy
tanecznej Step.

 Pani Izabela Mieczkowska
prowadząca cała imprezę
zapowiedziała i potem
przeprowadziła wiele
ciekawych zabaw i
konkursów z atrakcyjnymi
nagrodami. Wszystkie
cieszyły się dużym
zainteresowaniem,
sprawiając radość i
urozmaicając całą zabawę. 

Na pewno zapamiętany
zostanie taniec z gazetą, w
czasie którego uczniowie
musieli na polecenie p. Izy
dotknąć gazety leżącej na
podłodze … uchem albo …
łokciem.

 Większość uczestników
choinki postarało się o
piękne i ciekawe kostiumy
oraz maski. 

 Tańce, zabawy,
maski,  balony…

 KARNAWAŁ ROZPOCZĘTY!
 

 ZABAWA CHOINKOWA w SZKOLE 
                                             fotogaleria s.2
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 Wśród przebierańców
były: księżniczki,
pszczółki i wiele, wiele
innych bajkowych
postaci. Wszystkie
wyglądały pięknie i
oryginalnie. 
Obecni na zabawie
rodzice, dziadkowie
wraz z
wychowawcami
zapewnili wszystkim
uczestnikom posiłek
oraz soki w klasach.
 
 Konkurs na maskę
karnawałową wygrali
wszyscy, ponieważ
jury nie mogło się
zdecydować, które są
najlepsze. 
 
I tak czas upływał na
wesołej zabawie, były
kółeczka i wspólne
tańce. 
 
Punktem
kulminacyjnym było
pojawienie

się w klasach
Świętego Mikołaja,
który wręczył dzieciom
prezenty. Cała
impreza odbywała się
w przyjemnej
atmosferze, którą
dopełniała grająca w tle
muzyka.

   Również w
gimnazjum trwała
udana zabawa, co
potwierdzają uśmiechy
i wypieki na twarzach
widoczne na
zdjęciach. 

Zorganizowano konkurs
na klasowe przebranie.
Śmiałkowie  musieli
zaprezentować swój
strój przed całym
gimnazjum i komisją. I
miejsce zajęła - klasa
IIb II miejsce - klasa IIa
III miejsce - klasa I
Przeprowadzono
również konkurs tańca
z balonem. Wygrały

 Julia i Laura z IIa. 

Tegorocznymi królem i
królową balu zostali
Alicja Gojżewska i
Bartłomiej Bosak. 

Uczniowie świetnie
bawili się przy
skocznej muzyce.
Każda klasa miała
drobny poczęstunek w
klasie. 

  Właśnie tak
uczniowie jak i
nauczyciele spędzili
ten przedostatni dzień
przed feriami
zimowymi. 
 
 Zabawa choinkowa
udała się doskonale,
zmęczeni, ale pełni
wrażeń rozjechaliśmy
się do domów.
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 RAZEM JEST LEPIEJ
 wyjazd na przedstawienie

 Pierwszą książkę
napisałam w wieku
10 lat 
            

  spotkanie autorskie 

 17.01.2017r. odbyło się spotkanie  z autorką
książek i audycji dla dzieci, panią Anną
Czerwińską - Rydel. Zorganizowała je dla nas
w szkole bibliotekarka p. I. Karczewska.
 Opowiadała nam o swoim życiu, o tym kiedy
napisała pierwszą książkę w grubym zeszycie.
Mówiła również o swojej utalentowanej muzycznie
rodzinie. Sama również gra na pianinie.
Wspomniała, że nawet jej zwierzęta wabią się
muzycznie. Czytała fragmenty ze swoich
książek. Zadawaliśmy dużo pytań o jej dzieła.
Wszyscy byli również ciekawi kogo zna ze świata
pisarzy. W odpowiedzi pojawiło się wiele
sławnych nazwisk. Po spotkaniu pani
podpisywała książki i dawała autografy. Byliśmy
bardzo zadowoleni ze spotkania z pisarką.

  Dnia 21 grudnia 2016 r. o godz. 9:00
kilkanaście wybranych osób ze szkoły
pojechało do Domu Kultury w Lidzbarku
Warmińskim, aby obejrzeć przedstawienie
jasełkowe. 

  Po przybyciu na miejsce czekali z
niecierpliwością na rozpoczęcie spektaklu pt.
,,Razem jest lepiej''. Gdy zgasły światła, w tle
wybrzmiała muzyka na scenie pojawili się
aktorzy. Część z nich była niepełnosprawna. W
krótki, lecz ciekawy sposób pokazali widzom
zupełnie inne jasełka. Opowiedzieli historię
zbawienia od stworzenia świata po grzech
pierworodny. 
 Po odegranej sztuce reprezentant hufca zaprosił
na scenę przedstawicieli projektu oraz inne
osoby biorące w nim udział i wręczył im małe
upominki, aby podziękować za trud włożony w
organizację występu. 
   Później wszyscy razem zaśpiewali kolędę
,,Dzisiaj w Betlejem''. 
    Po zakończeniu spotkania nasi uczniowie
wrócili do szkoły. Mają nadzieję, że jeszcze
kiedyś obejrzą podobne przedstawienia. 

.

.

https://www.facebook.com/pg/soswlw/photos/?
tab=album&album_id=1904523129776646

.

   16 śmiałków wzięło udział w nie lada
wyzwaniu - konkursie ,,Ojczyzna polszczyzna”
zorganizowanym przez p. Edytę Wlazło. Na
podium stanęły uczennice klasy IIa: liderką
okazała się Laura Dziadosz, tytuł wicemistrza
zdobyła Zuzanna Januszewska, a III miejsce
zajęła Julia Kawalir.
,,Amerykanów czy Amerykaninów”, ,,chcesz
kotleta czy raczej chcesz kotlet?”
"dwutysiecznym siedemnastym czy dwa tysiące
siedemnastym"? "dwadzieścioro dwoje" czy
"dwadzieścia dwoje dzieci"? te i inne arcytrudne
zadania, z jakimi zmagali się uczniowie
sprawiłyby problem niejednemu. Szczęśliwie
wszyscy spisali się dość dobrze, choć nikt nie był
bezbłędny. Zwycięzcom gratulujemy! 

 JĘZYKOWE POTYCZKI
 konkurs Ojczyzna polszczyzna
 NASZ JĘZYK NASZĄ WIZYTÓWKĄ!

20 stycznia w GOK-u
odbył się wernisaż
dzieł Johanna
Larassa, wybitnego
projektanta i twórcy,
żyjącego w XIX
wieku. Tworzył on
głównie plany
ogrodów i parków.

 Wójt, p. Wiesław
Tkaczuk przedstawił
nam jednego z
organizatorów
spotkania, prezesa
Związku Piłsudczyków,
p. Waldemara Ziarka.
 Opowiedział on nam o
życiu Larassa, a także
o czasach wojny, w
których artysta musiał
tworzyć. 
Mogliśmy się również

odprężyć przy
muzyce. Usłyszeliśmy
kilka utworów
śpiewanych przez
wokalistę i gitarzystę
kapeli Jakubowej, p.
Tadeusza Machelę.
("Piwo bezalkoholowe",
"Wyjazd",
"Przyjechałem dzisiaj
do was"). Po występie
można było obejrzeć
projekty parków z
województwa
warmińsko-
mazurskiego. Wszystkich
zebranych zaproszono
również na
poczęstunek. 
Było to bardzo ciekawe
spotkanie.

 WIELKI NIEZNANY
 J. Larass i jego ogrody
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marka w środowisku znawców architektury
krajobrazu.
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          BETLEJEM JEST W NAS
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 W czwartek 22 grudnia tradycji stało się zadość.
Sala kiwickiego GOK-u wypełniła się po brzegi
uczniami, nauczycielami, rodzicami i
zaproszonymi na jasełka gośćmi.Na spektakl
przybyli wójt gminy, przewodniczący rady, wielu
radnych, sołtysów. Pani Dyrektor powitała
wszystkich zebranych, złożyła świąteczne
życzenia i zaprosiła na jasełka. A w tym roku
miały bardzo ciekawy scenariusz, nawiązywały
bowiem do obecnych czasów. Wszystkim bardzo
się podobały.
-Coś pięknego, ważne i czytelne przesłanie, że
trzeba być dobrym. Poza tym szczególne
podziękowania należą sięp. Krystynie za
kultywowanie tak pięknej tradycji świątecznej,
jaką są jasełka– podsumował Wójt.
- Warto było te jasełka zobaczyć. Świetny
pomysł, ile talentów aktorskich– skomentował
Przewodniczący Rady, od którego uczniowie
otrzymali całą torbę słodyczy.

   Zazwyczaj bożonarodzeniowe przedstawienia
kojarzą nam się ze żłóbkiem, świętą rodziną i
trzema królami. Tegoroczny spektakl w
wykonaniu gimnazjalistów pod kierunkiem pani
Krystyny Dajnowskiej znacznie się od nich różnił.
Na scenie pojawiło się 18 uczniów. Była to
nowoczesna opowieść o odrodzeniu, jakie może
dokonać się w sercu współczesnego człowieka
dzięki odkryciu Tajemnicy Bożego Narodzenia.
Betlejem jesteśmy my sami. Każdy z nas ma w
sobie pokłady dobra, które uwalnia, kiedy jest
pomocny dla innego 

człowieka... Nie chodzi
o to, by biegać za
dobrami materialnymi,
egoistycznymi
pobudkami,
przyziemnymi
sprawami, sławą,
doskonałym
wyglądem,
rozrywkami, ale
zatrzymać się
czasem, przemyśleć
pewne sprawy,
porozmawiać z drugim
człowiekiem... to
główne przesłania
przedstawienia. 
Wszystko okraszone

było doskonałą grą i
piosenką. Szkolni
aktorzy dostali owacje
na stojąco.
Po spektaklu nadszedł
czas na coroczny
konkurs kolęd
polskich. W pełni
zaangażowani
uczniowie starali się
zaśpiewać jak
najlepiej. Pierwsze
miejsce zdobyła klasa
IIa za kolędę Bóg się
rodzi oraz klasa I za
interpretację Wśród
nocnej ciszy. Odbyła

się również
konkurencja, w której
reprezentanci
poszczególnych klas
zmierzyli się z
zaśpiewaniem
świątecznej piosenki
anglojęzycznej. Tu
kreatywni uczniowie
popisali się nie tylko od
strony wokalnej, lecz i
choreograficznej.
Klasa IIa po raz
kolejny okazała się
mistrzem. Na podium
stanęła także I oraz
IIb.  Pan Michał Panas
wręczył uczestnikom
drobne upominki.

.
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 W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE
  Nowością było wigilijne spotkanie w świetlicy
gimnazjum, które miało miejsce 22 grudnia 2016
r., zainaugurowała je dyrektor szkoły, która
powitała przybyłych uczniów, nauczycieli i
pracowników obsługi. Złożyła zebranym ciepłe
życzenia świąteczne po czym nastąpiło
połamanie się opłatkiem. Następnie wszyscy
zasiedli do świątecznie nakrytego stołu, przy
którym każdy mógł skosztować ciast i potraw
typowo wigilijnych, o co zadbały panie Sylwia
Orszewska, Aleksandra Bilicka oraz panie
kucharki i rodzice. Uroczystość wigilijna
przebiegała w rodzinnej, ciepłej atmosferze.

 NIETYPOWE JASEŁKA W
WYKONANIU NAUCZYCIELI I
 RODZICÓW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ
   W dniu 16.12. 2016r. w szkole podstawowej
odbyły się jasełka. Pani Iza Mieczkowska
(opiekunka samorządu) zmieniła dotychczasową
formułę spektaklu - tym razem to rodzice i
nauczyciele odegrali dla swoich uczniów
bożonarodzeniową historię. 

.
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 STOPKA REDAKCYJNA
 PULS SZKOŁY
 red. nacz. Aleksandra Wojtkielewicz
 z-ca Julia Kawalir
 opiekun gazetki: Edyta Wlazło
 red. numeru: Zuzanna Januszewska, Kinga
 Rosłoń, Joanna Kosidło, Klaudia Giera, Diana
 Rosłoń, Wiktoria Antos, Alicja Gojżewska, Oliwia
 Wojciekian, Klaudia Salwin.
 juniormedia.pl   zskiwity.pl

Przedstawienie nie było długie, ale poruszyło
zgromadzonych. Uśmiechy na
twarzach oglądających były najlepszym dowodem
na to, że warto było poświęcić trochę czasu na
próby, żeby potem zobaczyć radość w oczach
swoich pociech. Szczególnie pięknie zaśpiewano
kolędy. Po spektaklu wszyscy podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.
Potem razem zasiedli do stołów, a na nich znaleźli
słodki poczęstunek zorganizowany przez
nauczycieli. Następnie klasy z wychowawcami
udały się do kościoła na mszę rekolekcyjną, by
wspólną modlitwą zakończyć ten wyjątkowy
dzień. 
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