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     PAMIĘTAMY O NASZYM PATRONIE SZKOŁY
                 - WOJCIECHU KĘTRZYŃSKIM

Patron naszej szkoły- Wojciech Kętrzyński

.

  "Wiarę, mowę ukraść mi mogliście,
   Ale serca z piersi nie wyrwiecie.
   Serce me zostanie zawsze polskie!"  
   Wojciech Kętrzyński "W ojczystym kraju"

Wojciech Kętrzyński dał się poznać jako
historyk, etnograf, polityk, publicysta i poeta
oraz wielki patriota.  Zaangażował się w
działalność patriotyczną i miał swój udział w
powstaniu styczniowym organizując transport
broni. W dniu 11 września 1863 został
aresztowany we wsi Jaroty pod Olsztynem i
następnie  uwięziony w Górnej Bramie w
Olsztynie. 

.
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Wojciech Kętrzyński-
- patron naszej szkoły

Natalka z 4a w roli młodego Wojciecha

Zatrzymanie W. Kętrzyńskiego we wsi Jaroty.Nasz patron - Wojciech Kętrzyński

      Dzień patrona jest dla naszej szkoły ważnym
wydarzeniem. Z tego co pamiętam z wcześniejszych
lat podstawówki każdego roku organizowano jakiegoś
typu konkurs, ale w tym roku było inaczej i też mi się
bardzo podobało. 
Najpierw przypomniano nam ważne fakty z życia
Wojciecha Kętrzyńskiego w formie ciekawego
przedstawienia. Przypomniano nam między innymi
 kiedy i gdzie się urodził (11 lipca 1838, Giżycko),
jakie było jego pierwsze nazwisko (Adalbert von
Winkler) i od kogo dowiedział się o polskim
pochodzeniu (od siostry). Dalej na scenę zostali
wezwani uczniowie różnych klas, przebrani za
Wojciecha by potem przystąpić do konkursu wiedzy
o patronie szkoły. Wszyscy startujący musieli się
wykazać nie lada wiedzą o patronie by dostać dyplom
za pierwsze miejsce i cukierki :3. Uczniowie, którzy
nie mieli szczęścia i nie udało się im wygrać dostali
nagrodę pocieszenia w postaci dyplomu za
wystartowanie w konkursie i garść słodkości. 
  
      AGATA z 6b

.

..



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 6 04/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Prosto z 15-ki

            ERASMUS+
WIZYTA we WŁOSZECH

Nasze prace zrobione techniką EBRU

Słoneczna Italia

Takie piękne widoki.

Jesteśmy w muzeum morskim

 
     Dnia 12 marca o około 8:15 wyjechaliśmy z
Olsztyna. Jechaliśmy do Warszawy około 3 godziny.
Kiedy przyjechaliśmy na lotnisko usłyszeliśmy
przerażający komunikat, który brzmiał mniej więcej
tak: „Ogłaszam ewakuację sektora B z powodu
pozostawionego bagażu!”. Przerażeni zaczęliśmy
panikować, ale w porę Panie Ewa, Ewa i Agnieszka
nam wytłumaczyły, że to na pewno jakaś pomyłka. O
godzinie 12:30 wsiedliśmy do samolotu linii ALITALIA.
Kiedy się usadowiliśmy zaczęliśmy startować. Lot był
piękny. Wszędzie pełno chmur i nic poza tym, ale
było ciekawie. Przy starcie i lądowaniu wszyscy
żuliśmy gumy(to dlatego było słychać wszędzie takie
mlaskanie…), lecz przy tym drugim było takie
ciśnienie, że wydawało się, że zaraz rozsadzi
samolot. Na szczęście wylądowaliśmy bezpiecznie
po dwóch godzinach lotu i od razu poczuliśmy, jaka
jest różnica klimatyczna. W naszej Warszawie było
około 7 stopni i deszcz a w słonecznej Italii – aż 17 w
cieniu!!! Tak się cieszyliśmy. Po wyjściu z samolotu
poszliśmy na obiad. Wszyscy wzięliśmy pizzę , ale
nie bardzo nam smakowała… 
Po najedzeniu się zeszliśmy na przystanek
autobusowy w poszukiwaniu naszego   .

.
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Nasza wizyta w Watykanie Zajęcia sportowe w szkole

Lot samolotem

 busiku… no i wtedy zaczęło się bieganie. Nigdzie go
nie było. Biedne panie biegały tam i z powrotem, a
kiedy w końcu znalazły to, czego tak długo nie mogły
znaleźć, to okazało się, że mamy ostatnie kilka
sekund do odjazdu… No to z tymi wszystkimi
walizkami jak nie pobiegniemy… nie chcę wiedzieć,
co o nas wtedy ludzie myśleli… wyglądaliśmy
zapewne jak grupa wariatów.
Po godzinie jazdy(czyli po jednej czwartej drogi)
okazało się, że dopiero wyjechaliśmy z Rzymu…
Po upływie czterech godzin szczęśliwie dojechaliśmy
do Grottammare. Kochani Włosi serdecznie nas
powitali. Ledwo zmieściliśmy się w korytarzu. Wtedy
dopiero zrozumieliśmy, jak bardzo tęskniliśmy za
naszymi kolegami i koleżankami…
 Potem wszyscy pojechali do domów, gdzie od razu
padli na łóżka.Niestety niektórzy mieli problemy z
zaśnięciem, ale wspólne czatowanie na WhatsAppie
nas uratowało. 

 
   Następnego dnia pojechaliśmy do szkoły.
Nauczyciele nas po niej oprowadzili, a następnie
poszliśmy na śniadanie na stołówkę. Zdziwiło nas to,
że ściany w całej szkole były niebiesko białe (w
porównaniu do naszej szkoły, to nie chciałabym się
tam uczyć.). Dowiedzieliśmy się, że we Włoszech
śniadania zjada się na słodko, a kolacje na słono. A w
ramach ciekawostki „colazione”(czyt. kolacjone) to po
włosku śniadanie^^
Po śniadaniu poszliśmy na poddasze szkoły na
lekcję języka włoskiego. Przywitała nas tam bardzo
miła pani. Niestety nie umiała mówić po angielsku, co
dosyć utrudniało pracę na lekcji, ale na szczęście
nasi włoscy przyjaciele posłużyli nam za tłumaczy.
Lekcja upłynęła nam bardzo miło. Kiedy
skończyliśmy lekcję, nauczyciele udali się z nami do
sali gimnastycznej w szkole obok. Była wielka. Od
razu zwróciliśmy uwagę na to, że we Włoszech gra
się w siatkówkę nie przez siatkę, a przez
rozwieszoną wstęgę. Na dodatek podczas lekcji WF-
u uczniowie włoscy wykazali się wielkim talentem do
grania w tę dyscyplinę sportową. Na lekcji ogłoszono
nam, że za kilka dni odbędzie się triatlon, na co
odpowiedzieliśmy wielkim marudzeniem…
Po upłynięciu lekcji WF-u nauczyciele zaprowadzili
nas na lunch… cdn

KLARA STERNICKA Z  6c

. .
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         SZKOLNI
    KOLEKCJONERZY

Tymek i Krzyś oraz ich kolekcja gier
komputerowych

Kolekcja muszelek

Kolekcja Klary z 6c

Maskotki

      Uczniowie klas IV- VI, to prawdziwi
kolekcjonerzy. Wielu uczniów może
pochwalić się ciekawymi
zainteresowaniami i niezwykłymi
kolekcjami. Na wystawie
kolekcjonerskiej uczniowie
zaprezentowali swoje kolekcje
przyniesione z domu. Mogliśmy
podziwiać kolekcje muszelek, gier
komputerowych, kart piłkarskich, monet,
figurek bohaterów bajek i innych
gadżetów. Z niezwykłym
zainteresowaniem obejrzeliśmy te
wspaniałe kolekcje i długo
pozostawaliśmy pod wrażeniem. 
    Klasy, z których pochodzili uczestnicy
wystawy, w nagrodę za udział będą
mogli przeżyć ciekawe chwile w
warsztatach świątecznych.

.
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  WIELKANOCNE
                 WARSZTATY

Śliczne ozdobyOzdobne wianki koleżanek z kl.4b

Wielkanocne prace plastyczne

Gotowe dzieła

   
 
     Na dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi
uczestniczyliśmy w ciekawych warsztatach
plastycznych. Miła Pani, która prowadziła zajęcia
zaproponowała nam wykonanie ozdób świątecznych.
Dostaliśmy wszelkie potrzebne materiały takie jak
kolorowe piórka, duże i małe jajka, kolorowy papier i
bardzo dobry klej. Nasze kolorowe jajka na
drewnianej podstawce powstawały w przyjaznej 
atmosferze. Słuchaliśmy poleceń naszej instruktorki,
która również przekazała nam ciekawe informacje o
nadchodzących świętach. Później dowiedzieliśmy
się, że inne klasy robiły  ozdobne wieńce i też wyszły
im bardzo ładne.      Nasze prace zanieśliśmy do
domu i będą umilać nam te święta. Dla nas
Wielkanoc kojarzy się z kolorowymi pisankami,
pysznym jedzeniem przygotowanym przez rodziców,
śmigusem dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi
rzeczami.

J.J
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SZKOLNY 
                 MAM TALENT

Martyna i Monika z 6b

Oliwka z klasy4b

Publiczność była zachwycona

Agata z 6b Jury konkursu

 
   Zima skończyła się i przyszła wiosna, a wraz z nią
ciepłe i miłe dni. W naszej szkole też zrobiło się miło,
a to za sprawą szkolnego konkursu MAM TALENT,
zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. W
konkursie wzięło udział jedenaścioro uczestników.
Każdy z nich walczył o super nagrodę- dwa bilety do
kina. W konkursie wystąpili uczniowie z klasy 4b, 4c,
5c, 6c i 6b. 
Widowni i jury najbardziej spodobały się występy
dwóch uczestników : Oliwki z klasy 4b i Agaty z
klasy 6b. Oliwka pięknie zaśpiewała, a Agata zagrała
na perkusji. Obie nasze koleżanki uzyskały tę samą
liczbę punktów i rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
po pomiarze dźwięku  wywołanego oklaskami
widowni dla poszczególnych wykonawców. pan
Karolak dokonał pomiaru i ostatecznym zwycięzcą
konkursu została Agata z klasy 6b.
Szymon

.
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 PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI-
                   ZBIERAMY PLASTIKOWE ZAKRĘTKI 

    Uwaga !
   
   Szkolne Koło PCK   rozpoczęło zbiórkę
plastikowych zakrętek dla Fabianka  - zebrane przez
to pieniądze zostaną przekazane na leczenie
młodego mieszkańca Olsztyna. 
  2,5- letni Fabianek w loterii życia wylosował
rdzeniowy zanik mięśni SMA. W chwili obecnej nie
ma na to lekarstwa, postęp choroby można spowolnić
poprzez codzienną rehabilitację. Potrzebne są mu
również specjalistyczne sprzęty.  Rodzice Fabianka z
nadzieją obserwują postępy badań klinicznych i
wierzą, że w końcu uda im się zakwalifikować
Fabiana na specjalistyczne badania w Rzymie.
 
     Akcja będzie trwała do połowy maja.                      
                   Nie bądź obojętny !

  Plastikowe zakrętki przynieś do sali nr 14.
                     Szkolne Koło PCK

.

Worki powoli zapełniają się zakrętkami. Dziękujemy!

.
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HUMOREK  
              NA
                 WIECZOREK

WESOŁYCH ŚWIĄT

HAPPY EASTER

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel
ucznia.
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje
dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec.

Kolega pyta kolegę:- I jak było po zakończeniu roku?
- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca..- Dlaczego
aż dwa ?- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a
drugi jak się połapał, że to jego.

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny: -
Jasiu, co ten wzór oznacza? - To jest, ojej, mam to
na końcu języka... - Dziecko wypluj to natychmiast,
bo to kwas siarkowy!

Nauczyciel biologii pyta Jasia:
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
-Po rosnących na nim kasztanach.
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma?
-To ja poczekam...

- Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak
podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu
harcerzy?- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną!

- Czy nauczyciel nie zorientował się jeszcze, że
pomagam ci w odrabianiu lekcji ? - pyta ojciec syna. 
- Nie, ale mówi, że jestem coraz głupszy.

Humor z zeszytów :
-Bolesław Krzywousty przed śmiercią podzielił
swoich synów na 4 części, a z pewnej części
jednego zrobił dzielnicę senioralną.

-W Średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się
minąć najwyżej dwa samochody.

-Skłodowska była kobietą niespotykanie wytrwałą, o
czym świadczy zatruwanie się radem przez wiele lat.

-Choroby przenoszą się z rośliny na roślinę, a
niekiedy nawet z roku na rok.

-Kijanka różni się od żaby tym, że nie jest do niej
podobna.

-Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych
prac, niektórzy jako nauczyciele.

.
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