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 "Harcerz służy Bogu i Polsce,
   sumiennie pełniąc swoje    
 obowiązki"

   Harcerstwo to ciekawa forma spędzania czasu poprzez zabawę i naukę w jednym.
Pląsy, gry terenowe, śpiewanie piosenek przy ognisku, zdobywanie sprawności,
wyjazdy na rajdy i obozy, zawieranie nowych znajomości. To wszystko połączone z
nauką samokształcenia i dyscypliny. W Kiwitach powstała 15 Drużyna Wielopoziomowa
IRMIS.       
    Na pierwszej zbiórce omówiliśmy sprawy organizacyjne i zapoznawaliśmy się. Siedząc w
kółku i mówiliśmy o swoich zainteresowaniach. Następnie odciskaliśmy swoje dłonie na
brystolu, tworząc drzewo drużynowe. Druhna i jej zastępczynie pokazały nam parę pląsów, czyli
zabaw ruchowych połączonych z przyśpiewką oraz nauczyły nas śpiewać kilku harcerskich
piosenek. W związku z tematem kolejnej zbiórki, mianowicie ekologii, uczyliśmy się jak dbać o
naszą planetę. Dostaliśmy zadanie, które polegało 

na wykonaniu jelonka z
foliowych torebek. Dzięki
współpracy i kreatywnym
pomysłom udało nam się
wypełnić cel. Na ostatnim
spotkaniu drużynowym
zajmowaliśmy się
marzanną, którą spaliliśmy
na przywitanie wiosny.
Następnie jedliśmy kiełbaski
z ogniska, tańczyliśmy i
śpiewaliśmy. Zapraszamy
wszystkich na zbiórki, które
odbywają się w każdą
sobotę o godz. 12:30 w
GOK-u.

.

 PRAWA HARCERSKIE
1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje
obowiązki. 
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa
każdego innego harcerza. 
5. Harcerz postępuje po rycersku. 
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim
swoim przełożonym. 
8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali
tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

 Wesołych, zdrowych i spędzonych
   w gronie rodzinnym Świąt
 Wielkanocnych!  

.
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      PIERWSZY  DZIEŃ  WIOSNY
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 Wiosnę 2017
powitaliśmy miłym
akcentem. W
gimnazjum wuefiści
zorganizowali
sportowe rozgrywki.
Wśród kibiców
pojawili się żądni
wrażeń uczniowie ze
szkoły podstawowej i
nasi absolwenci. 
 Na początku odbyły
się konkurencje, w
których po dwie osoby
z klasy miały zrobić
jak największą liczbę
brzuszków i pompek.
Uczestnicy dawali z
siebie wszystko. Do
końca zacięcie
walczyli. Ich
rówieśnicy, a także
nauczyciele wspierali
ich głośnym
skandowaniem.

W konkurencjach
zwyciężyła klasa IIA.
Następnie odbyły się
rozgrywki klasowe w
siatkówkę. Tutaj
drużyny również robiły
wszystko, aby odnieść
sukces. Walczyli o
każdy punkt, nie dając
za wygraną. Wynik był
zaskakujący, gdyż
wszystkie klasy
stanęły na podium. I
miejsce zajęła klasa
IIIB, drugie ex aequo
IIA, IIB i IIIA, a trzecie
klasa I. Niestety
pogoda nie dopisała,
więc pani dyrektor
zmuszona była
przełożyć rozgrywki w
piłkę nożną jak i
ognisko z pieczeniem
kiełbasek (które
leniwie spoczęły

w szkolnych
zamrażalnikach) na
inny dzień. Po
rozgrywkach
sportowych przyszedł
czas na tradycyjny
mecz nauczycieli
przeciwko uczniom.
Oba zespoły pokazały
wysoki poziom gry. Po
zaciętej walce
zremisowały 2:2. Na
koniec zorganizowano
również mecz rodzice
kontra nauczyciele.
Zagrali trzy sety.
Rodzice musieli wrócić
pamięcią do czasów
szkolnych i
przypomnieć sobie 

zasady gry. Mimo niewygodnych strojów (jeansy) radzili sobie całkiem
nieźle. Nie zdołali jednak pokonać nauczycieli, który mimo zmęczenia po
grze z uczniami, i tak odnieśli w potyczce z drużyną rodziców miażdżącą
przewagę, wygrywając 3:0. 
 
  W szkole podstawowej odbył się apel. Uczniowie uczestniczyli w
konkursach przyrodniczych przygotowanych przez p. M. Pryszlak, mieli
również zajęcia ze strażakami. 

. .
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 Ich zadaniem było np. rozwiązać krzyżówkę ekologiczną czy
wykazać się znajomością gatunków zwierząt i roślin. Wszyscy
świetnie sobie poradzili, co potwierdziła prezentacja. Do dziś na
gazetce szkolnego korytarza można oglądać plakaty, wykonane
przez klasy. Po apelu wszyscy udali się na spotkanie ze
strażakami, którego inicjatorką była p. Zofia Słowikowska.
 Strażacy opowiadali o niebezpiecznych sytuacjach i udzielali przydatnych
rad w razie niebezpieczeństwa. Zaprezentowali też udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej, co przyciągnęło uwagę wielu obserwatorów.

.

Chętne osoby mogły spróbować udzielić
reanimacji. Dzieci z wielkim zapałem
uczestniczyły w odgrywaniu scenek na wypadek
pożaru, także ewakuacji z pomieszczenia.
 Goście zaprezentowali również ubranie
żaroodporne w postaci jednoczęściowego
kombinezonu, który jest wykorzystywany
podczas zetknięcia z płomieniami. Pani Dyrektor
wraz ze strażakami nagrodziła dzieci, które wzięły
udział w konkursie plastycznym p. Zosi pt.
"Zapobiegamy pożarom".
   Zajęcia tego dnia wzbogaciły uczniów o nową
wiedzę i doświadczenia.
Wszyscy zmęczeni, ale w doskonałych
nastrojach opuściliśmy szkołę. I chociaż pogoda
nie była wiosenna to i tak nie ma wątpliwości, że
był to wspaniały Dzień Wiosny!

..

.
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 PRÓBA GENERALNA
 
 TRZECIOKLASISTÓW
         EGZAMIN Czy uczenie się polega tylko na mozolnym

przyswajaniu coraz większej liczby definicji,
dat, terminów, wzorów? Czy musi być
procesem żmudnym, trudnym i nudnym?
Otóż, nie!
 Zapewne wielu z was czyta przed lekcją tekst z
podręcznika i myśli, że... jakoś sobie poradzi.
Cóż, niewiele w ten sposób zostanie w głowie.
Pamiętajcie o tym, że mózg lubi powtórzenia. Im
więcej razy zetkniesz się z jakimś słówkiem,
datą, wzorem tym łatwiej je zapamiętasz.
Dzięki np. mapom myśli (foto obok) szybciej
przyswoisz wiadomości bez chaotycznego ich
przepisywania tekstem ciągłym. Najlepiej jest
angażować rożne zmysły, np. jeżeli jesteś
wzrokowcem, używaj wielu kolorów, rób obrazki i
mapy myśli. Słuchowcom polecamy układanie 

sobie różnych rymowanek, piosenek i powtarzanie ich.  „Za księcia Mieszka nastąpił chrzest Leszka”,
„Pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody” "Rzadko rzucasz w Rzymie w rzygacz"
 (wyjątki).
Nauka słów piosenek lub wierszyków czy tabliczki mnożenia przychodzi z kolei kinestetykom znacznie
łatwiej, jeśli podczas ich powtarzania klaszczą, podskakują lub maszerują. 
  I najważniejsze - wiedzę trzeba odświeżać, tylko wtedy będziemy w stanie opanować cały materiał.
Podczas nauki odizolujcie się od internetu, wyłączcie telefon.  Masz za mało czasu, późno wracasz, a
masz dużo materiału? Nigdy nie zarywaj nocy, mózg robi selekcję zadań do zrobienia. Nie wkuwaj,
kojarz! Istotne zasady i imiona bohaterów zapisuj na karteczkach, często patrz na nie.  Daty
zapamiętuj, poprzez kojarzenie ich z ważnymi  zdarzeniami  z życia twojej rodziny. Idealną metodą dla
fanów piłki nożnej, będzie powiązanie  numerów z koszulek zawodników z datami. 753 p.n.e-  Ronaldo,
Varane, Pique.
 Aby mózg działał lepiej…
W ciągu roku szkolnego, każdego z was łapie zmęczenie, nie macie ochoty iść do szkoły, odrabiać
lekcji. W wolnej chwili, aby zmobilizować mózg, weź kartkę i spróbuj napisać lub narysować coś lewą
ręka (u osób leworęcznych, prawą). Spójrz na zielony kolor, on cię uspokoi. Wracaj do domu inną drogą
niż zwykle, to będzie idealny trening dla Twojego mózgu.
Przyzwyczajenia szkolne pozostają…
Kiedy ktoś w szkole uczył się tylko z przymusu, tak samo będzie pracował.  Osoby, które oddawały
prace na ostatnią chwilę, będą robiły tak w dorosłym życiu. Jeżeli spisywał pracę domową, to będą
próbowali wykorzystywać współpracowników.  Ludzie rzadko zmieniają swoje nawyki.
Motywacja, to połowa sukcesu. ..
Zwykle bywa tak, że nawet gdy się uczysz, to brakuje ci motywacji.  Myślisz „co będę miał z tego, że
się nauczę?”. Odpowiadamy-satysfakcję!  Będąc pracowitym, możesz osiągnąć wszystko. Chodzisz
do szkoły dla siebie a nie dla rodziców.  To ty decydujesz już teraz, kim będziesz w przyszłości.
Chcesz mieć radość z życia, mieć osiągnięcia?  Musisz wiedzieć, że czasami przytrafiają się porażki.
Co wtedy? Wyciągnij z nich wnioski. Zadaj sobie pytanie: Czy na pewno dałeś z siebie wszystko, a
może zwyczajnie nie miałeś na naukę ochoty? Pomyśl, dlaczego ci coś nie wyszło. Są również tacy
ludzie, którzy przez całe życie chcą być przeciętniakami, mieć święty spokój. Wolą obserwować życie
z „czwartego rzędu”. To nic złego. Tylko po latach często zdają sobie sprawę z tego, że ich życie nie
ma sensu. Ciężko jest im utrzymać się w pracy. Utyskują. I po co to tak? To chyba jasne, że każdy
chce mieć w życiu fan. Nie marnujcie swojego życia, nie bądźcie leniwi, bo życie będzie was ... wlekło.
"Na szczycie znajdzie się miejsce dla każdego, i dla ciebie” wystarczy chcieć. "Nigdy nie jest trudne to,
w czym się ćwiczymy". Nie bój się prosić o pomoc w nauce życzliwych ludzi, szukaj wsparcia. Znajdź
swój styl uczenia się.

Od 22 do 24 marca br. uczniowie klas
trzecich gimnazjum pisali swoje ostanie testy
próbne przed egzaminem końcowym.

 Wszystko odbywało się niemal jak na oficjalnym
egzaminie końcowym. Pani Dyrektor
poinformowała o obowiązujących zasadach i
życzyła trzecioklasistom powodzenia. Następnie
udała się z dwoma delegatami po próbne
zestawy pytań. Przed każdym wejściem do sali
na twarzach piszących malował się niepokój.
Gimnazjaliści nie wiedzieli, czego mogą się
spodziewać. Pierwszego dnia przystąpili do
rozwiązywania zadań humanistycznych, zaś
drugiego dnia stawili czoła części matematyczno
- przyrodniczej. W ostatnim dniu przyszło im
zmierzyć się z wybranym przez siebie językiem
obcym. Stres i obawa rosły z każdym kolejnym
odkrywanym przez nich pytaniem, zawartym w
arkuszu zadań. Chcieli wypaść jak najlepiej, a po
wyjściu czuli tylko jedno - ulgę. Konsultowali ze
sobą poszczególne odpowiedzi. Już niedługo
czeka ich prawdziwe wyzwanie - od 19 do 21
będą pisali główny egzamin gimnazjalny.
Trzymajmy za nich kciuki! Ale szczęściu trzeba
pomóc, radzimy się uczyć!

 HUMOR
 - Powtarzałeś coś przed egzaminem?
 - Ta...
- A co?
-  Będzie dobrze, będzie dobrze...

            Nauka nie musi być nudna!
       Trzeba powtarzać na swój sposób!

https://www.gettinenglish.com/mapa-mysli/.
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1 marca w szkole podstawowej zagościli uczniowie klas 3
i 4 z Kaliningradu. Obie szkoły wzięły udział w
konkurencjach sportowych przygotowanych przez
wuefistów - K. Tusińskiego i P. Wasilewskiego.
Uczniowie rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach np.
w wyścigach rzędów, przekazywaniu piłki nogami. Odbył się
również mecz piłki nożnej. Na widowni inne klasy wspierały i
kibicowały uczestnikom na różne sposoby.  Nasi zawodnicy
okazali się lepsi i bez problemu wygrali z Rosjanami 6:0. Nie
obyło się jednak bez kontuzji. W nagrodę za grę fair play obie
szkoły zostały uhonorowane pucharami, medalami i
dyplomami. Zawody zakończyło przemówienie pani dyrektor.
Był to mile spędzony czas z rówieśnikami z Rosji, którzy,
mamy nadzieję, że jeszcze nie raz odwiedzą naszą szkołę.

.

.

   Jak zginął św. Paweł? Wymień dwie pieśni
 poświęcone Maryi. Jak miał na imię
najmłodszy  z apostołów Jezusa? Ile dni, tak
naprawdę,  trwa Wielki  Post? Jakie imiona
nosiły dzieci,  którym  objawiła się Matka
Boża w Fatimie? 
 

       KOLEJNE SPOTKANIE 
            z uczniami  z ROSji

 STOPKA REDAKCYJNA
 red. nacz. Aleksandra Wojtkielewicz
 z-ca Julia Kawalir
 red. numeru: Zuzanna Januszewska, Diana Rosłoń, Kinga Rosłoń, Alicja
 Gojżewska, Wiktoria Antos, Aleksandra Filipek, Szymon Maruszczak,
 Dominika Maruszczak, Zuzanna Białkowska
 opiekun gazetki: Edyta Wlazło
 PULS SZKOŁY      juniormedia.pl    zskiwity.pl

 REKOLEKCYJNE  TELETURNIEJE 
   31 marca 2017r., o godz. 11.30 cała szkolna społeczność uczestniczyła
w rekolekcjach.
 Na początku prob. J. Leonowicz przywitał wszystkich zebranych.
Przedstawił ks. rekolekcjonistę i zachęcił do skorzystania ze spowiedzi. Ks.
Roman Cichocki zapowiedział, że dzisiejsze nauki odbędą się w formie
uwielbianych teleturniejów. Kolejno wybierał przedstawicieli klas do
poszczególnych quizów. Tajemniczy kobiecy głos z niebios doradzał
uczestnikom trafnie odpowiadać. Zadania uświadomiły, że musimy
poszerzać swoją wiedzę religijną i nie poprzestawać na pierwszych
sakramentach. Ks. metaforycznie porównał życie chrześcijan do jeżdżenia
samochodem, gdzie kierowca przestrzega znaków, dba o pojazd, czasami
podwozi innych. Tak samo chrześcijanin żyje zgodnie z przykazaniami,
pomaga innym być bliżej Kościoła. Eucharystia wraz z nowoczesnym
przekazem ks. z Kłębowa przypadła zgromadzonym do gustu. 

   Dlaczego w Wielkanoc pieczemy mazurki i babki, ile
metrów ma najwyższa palma i czemu malujemy jajka?
       Słodkie ciasto, jakim niewątpliwie jest mazurek ma być nagrodą po
trwającym 40 dni Wielkim Poście, zaś jajo dla Słowian miało ważne
znaczenie i pośredniczyło między ludźmi, duchami i bogami. Wierzyli oni, że
Bóg narodził się ze słonecznego jaja, a sam świat ma również taki kształt.
Taki zwyczaj, w zmodyfikowanej formie, został przejęty przez Kościół. Do
dzisiaj jajo symbolizuje początek nowego życia. Według jednej z
przypowieści, gdy uradowana po zmartwychwstaniu Jezusa Maria
Magdalena wróciła do domu, zauważyła, że wszystkie jajka były czerwone.
Kiedyś tylko na taki kolor malowano jajka, stał się on symbolem
Zmartwychwstania i krwi wylanej przez Chrystusa na krzyżu. Ludowa
tradycja głosi, że poświęcona palma zapewnia zdrowie i szczęście całej
rodzinie, najwyższa palma na świecie ma aż 36,05 metrów wysokości. 

.
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