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  Kilka dni po
świętach
Wielkiej Nocy
pisali egzaminy
końcowe. Co
sprawiło im
trudność? Gdzie
się potknęli?
Który z trzech
dni był
najtrudniejszy i
co najbardziej
spędzało sen z
powiek naszym
gimnazjalistom?   

   Kilka dni po świętach Wielkiej Nocy pisali egzaminy
końcowe. Co sprawiło im trudność? Gdzie się
potknęli? Który z trzech dni był najtrudniejszy i co
najbardziej spędzało sen z powiek naszym
gimnazjalistom? 

 EGZAMIN  GIMNAZJALNY

                1/3 stresu - dzień pierwszy – część humanistyczna
     Pięknie ubrani i zdyscyplinowani wchodzili do egzaminacyjnej sali. W powietrzu wyczuć
można było nutę napięcia. Najwięcej stresu, jak mówią, przysparzało czekanie na
rozpoczęcie egzaminu. Minuty dłużyły się nieubłaganie. Za szczelnie zamkniętymi drzwiami
nasi koledzy musieli zmierzyć się najpierw z historią i wosem, a po przerwie z językiem
polskim. Mieli problem z pojęciem szarej strefy i wojowali z rozprawką. Zgodnie twierdzili, że
mimo podstępów testy nie były takie trudne. 
                 2/3 stresu - dzień drugi – część matematyczno - przyrodnicza
  To dzień, którego wszyscy się obawiają, jak potem się okazało słusznie. Napięcie przed
częścią przyrodniczą nie było duże, co innego gdy wchodzili do sali na część
matematyczną. Widać było nerwy maskowane powagą. Co się okazało? Otóż matematyka
nie była taka straszna, zaskoczeniem była część przyrodnicza. Najtrudniejsze okazały się
zadania z fizyki i chemii, żaden z uczniów nie był pewny swojego rozwiązania. Po
wyjściu mogli tylko odetchnąć z ulgą. Najtrudniejszy dzień za nimi!
                       

       TYDZIEŃ EKOLOGICZNY
 
          w ramach programu TRZYMAJ FORMĘ         s. 4-5
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Ostatni dzień egzaminu -
j. obce
 Zdecydowanie
najprzyjemniejsza część
trzydniowych zmagań. 
Pewniejsi siebie przystąpili
do rozwiązywania zadań.
Jak się okazało, wcale nie
było z tym wielu
problemów, a jedyne błędy,
jakie się wkradły, to te
przez nieuwagę.Teraz
pozostało trzecioklasistom
cierpliwie czekać na
wyniki, które poznają 16
czerwca.
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W gimnazjum najlepiej
zaprezentowali się: 

I miejsce- Michał
Mazurek
II miejsce- Karolina
Tkaczuk 
III miejsce- Zuzanna
Białkowska 

Troje zwycięzców ze
swoich kategorii
wiekowych, będzie
reprezentowało naszą
gminę w dalszym
etapie konkursu, który
odbędzie się w Dobrym
Mieście. Już teraz
mocno trzymamy za
nich kciuki i liczymy na
kolejne sukcesy. 

  04 kwietnia 2017r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kiwitach odbyły się
gminne przesłuchania do kolejnego
etapu konkursu wokalnego, który
odbędzie się w Dobrym Mieście. Celem
konkursu jest promocja utalentowanych
wokalnie dzieci oraz popularyzacja
polskich piosenek. 

  W konkursie wzięło
udział 33
reprezentantów gminy
Kiwity. Spotkanie
rozpoczęła p. Irena
Borsuk, a P. Bożena
Pelik- Ogonowska (
koordynator konkursu)
przedstawiła jury w
składzie: Justyna
Chodorowska, Alicja
Gojżewska oraz
Justyna Kamłaj, a
następnie zaprosiła
pierwszych śpiewaków
z klas 1-3 na scenę. 
Komisja przydzielała
punkty od 1 do 5 biorąc
pod uwagę dobór
utworu, interpretacje,

wyraz artystyczny oraz
ogólne wrażenie
ogólne. W następnej
kolejności przyszedł
czas na
reprezentantów 4, 5 i 6
klas podstawowych. 
Wszyscy uczestnicy
przeglądu otrzymali
upominki i nagrody,a w
przerwie czekał na nich
słodki poczęstunek
   A oto najlepsi, którzy
poradzili sobie nie tylko
ze śpiewem, ale i
wielkim stresem:

 ,,My, Polacy, powinniśmy śpiewać polskie piosenki"
   Konkurs LGD „Zakątka Warmińskiego"

.

   27 kwietnia dwie drużyny z naszej szkoły
brały udział w powiatowych zawodach w
siatkówkę, które odbyły się w Zespole Szkół i
Placówek Oświatowych w Lidzbarku
Warmińskim.

 Drużyna dziewcząt zmierzyła się z
zawodniczkami z Lubomina i Lidzbarka
Warmińskiego. Pokazały całkiem wysoki poziom,
jak skomentował ich trener p. Krzysztof Tusiński.
Zajęły trzecie miejsce.

Team chłopców (który szkolił p. Paweł
Wasilewski) również pokazał co potrafi. Do końca
grali zacięcie, walcząc o każdy punkt. Niestety,
przeciwne drużyny okazały się lepsze i chłopcy
nie zdołali wejść stanąć na podium.

   Zapewne w przyszłym roku naszym
reprezentantom pójdzie lepiej, wszak trening czyni
mistrza!       POWIATOWE 

  ZAWODY w SIATKĘ

         MAJĄ DRUGIE MIEJSCE i        
         PRZESZLI do ETAPU    
              POWIATOWEGO!
   REGIONALNY TURNIEJ w PIŁKĘ NOŻNĄ
       5 maja drużyna chłopaków pod opieką
 trenera p. Pawła Wasilewskiego wywalczyła 2
 miejsce w wyjazdowych rozgrywkach w piłce
 nożnej chłopców. Tym samych zakwalifikowali
 się do kolejnego etapu, w powiecie. Tu polegli,
nie otrzymując awansu do finału wojewódzkiego.
Za rok kolejna próba!

.

Laureatem w kategorii
I-III został Igor
Biekieszczuk. 

Kategoria klas IV-VI:
I miejsce- Aleksandra
Pleskot
II miejsce- Eliza Filipek 
III miejsce- Zuzanna
Baraniak 

.

.

http://www.lso.opole.pl/index.php/sport/pilka-
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  12 kwietnia uczniowie klas trzecich razem z
wychowawczyniami p. Sylwią Orszewską i p.
Krystyną Dajnowską wzięli udział w Targach
Pracy i Edukacji. Przedsięwzięcie odbyło się w
hali Sportowej Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Pojawiły
się służby mundurowe, instytucje szkoleniowe
oraz szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu
lidzbarskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Urząd Skarbowy i Państwowa Inspekcja Pracy.
W ramach targów swoje stanowiska
zaprezentowało 46 wystawców. Urząd zapewnił
również liczne atrakcje dla wszystkich
uczestników targów, m.in.: pokaz fryzur i
makijażu, zaprezentowanie dronów, pomoc w
przygotowaniu CV, a także bezpłatne materiały
informacyjne.  Organizatorzy-Urząd Pracy w
Lidzbarku Warmińskim przygotowali prezentację
multimedialną, pt. ,,Planowanie ścieżki
edukacyjnej gimnazjalisty”. Była ona skierowana
nie tylko do uczniów szkół gimnazjalnych, lecz
również do osób, które szukają dla
siebie odpowiedniego miejsca na rynku pracy,
bądź stoją przed trudnym wyborem dalszej
ścieżki edukacyjnej. Przedstawiciele zawodów
chętnie odpowiadali na zadawane im pytania.
Każdy z nas dowiedział się czegoś nowego o
szkole, do której chce się udać. 

                     

       Targi Pracy i Edukacji w Lidzbarku Warmińskim
                              WYBÓR SZKOŁY TO DECYZJA, OD KTÓREJ WIELE ZALEŻY!

Rozmawialiśmy z
absolwentami naszego
gimnazjum o
atmosferze, jaka
panuje w ich obecnej
szkole i  czy są oni
zadowoleni ze swoich
wyborów- relacjonuje
jedna z
trzecioklasistek.
Trzecioklasiści, czy
wybraliście już szkołę
średnią? Oby Wasze
wybory były racjonalnie
przemyślane, bo
przecież od tego
zależy Wasza
przyszłość. 

     30 kwietnia grupa uczniów trzecich klas gimnazjum wraz z
doradcą    zawodowym panią Sylwią Orszewską wybrała się na
spotkanie, podczas którego poznali bliżej dwa zawody: pracownika
biura turystycznego i hotelowego. 
     Przekonali się, że wcale niełatwo jest zajmować się sprzedażą
wycieczek w małym mieście. Nasi gimnazjaliści zwiedzili Hotel Krasicki, po
którym oprowadzała ich jedna z pracownic, przybliżając im wady i zalety
swojego zawodu. Dowiedzieli się, że należy sumiennie przygotować się do
tego typu obowiązków. Wymagana jest znajomość języków, a szczególnie
angielskiego. Na chwilę pojawili się także w Jagiellonce i Oranżerii
Krasickiego. Celem tego wyjazdu było ułatwienie przyszłym absolwentom
wyboru konkretnego zajęcia i odpowiedniej dla nich szkoły.

.

27 IV klasy trzecie
mogły zapoznać się z
ZSZ w LW. Dowiedzieli
się dużo o każdym
zawodzie, o samej
szkole, tradycjach,
wycieczkach oraz
konkursach czy
zabawach. Do tego
mogli skorzystać z
usług starszych
koleżanek, które uczą
się w tej szkole
zawodu fryzjera. Na
koniec, krótkiego
spotkania
zachęcającego, każdy
mógł wziąć ulotkę o
kierunku, który
ewentualnie chciałby
wybrać oraz
zaświadczenie o
przyjęciu do szkoły.

 OFERTA ZESPOŁU SZKÓL  
  
       ZAWODOWYCH w  
 LIDZBARKU WARMIŃSKIM 

.

.

.

WYJAZD KLAS TRZECICH
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        DELEGACI z LICEUM

.

Tegoroczne zawody Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zarówno dla
drużyny z podstawówki: Kinga Rosłoń, Wiktoria Antos, Kamil Nowak,
Szymon Maruszczak jak i dla drużyny z gimnazjum: Mikołaj Kozłowski,
Jakub Adamkiewicz, Diana Rosłoń zakończyły się sukcesem. Nasze
drużyny były bezkonkurencyjne w pisaniu egzaminów z ruchu
drogowego i prawidłowego pokonywania skrzyżowań, udzielania
pierwszej pomocy oraz na miasteczku rowerowym i torze przeszkód.
Pierwszy raz w historii obie drużyny zajęły pierwsze miejsca i pierwszy
raz zakwalifikowały się na zawody wojewódzkie.  
  Radości nie było końca! W przypadku pierwszej pomocy musieliśmy
udzielić jej nieprzytomnej matce z płaczącym dzieckiem ze zranioną nóżką.
Nasi zawodnicy poradzili sobie świetnie, choć na początku odczuwało się
napięcie. 
  W przypadku miasteczka rowerowego nasze drużyny zdobyły najmniej
punktów karnych, miażdżąc  konkurencję. 
  Nawet egzaminy w tym roku nie sprawiały wielkiej trudności. Mamy już
doświadczenie z tamtych lat!
  Najbardziej naszych zwycięzców stresowało oczekiwanie na wyniki z
poszczególnych etapów turnieju. Gdy już dowiedzieliśmy się jak wygląda
sytuacja chcieliśmy podzielić się ze wszystkimi swoją radością.  ,,Mamy
pierwsze miejsce !!! ” Niedługo po tej informacji okazało się, że drużyna z
podstawówki również zajęła pierwsze miejsce. Teraz na zwycięzców czeka
większe wyzwanie zawody wojewódzkie, które odbędą się 11 maja.
Opiekunami reprezentacji szkolnej były panie: Jolanta Rynkiewicz i Bożena
Pelik Ogonowska.

 „TE NAJWIĘKSZE PUCHARY BĘDĄ
NASZE''
  turniej dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

25 IV odwiedziła nas
delegacja z LO im. K.
Jagiellończyka w
Lidzbarku Warm.
 Goście opowiadali o
swojej szkole, o jej
poziomie, chcąc
zachęcić do
wstąpienia w ich
szeregi. Dziewczyny
przybliżyły atmosferę,
mówiły zarówno o
tradycjach jak i
nowych inicjatywach

w placówce, tj. szafki
szkolne czy szkolny
radiowęzeł. Na koniec
zażartowały, żeby nie
obawiać nauczycieli i
złych ocen. Pod
koniec Dyrektor LO
rozdała ulotki i gadżety
promujące szkołę oraz
życzyła dobrych
wyników z egzaminów
gimnazjalnych.
Osoby, które
chciałyby

złożyć dokumenty do
LO otrzymały podania.
Po więcej informacji
związanych z
rekrutacją można
zgłosić się do doradcy
zawodowego p. Sylwii
Orszewskiej. To
ważne, bo wybór
przyszłej szkoły nie
może być pochopną
decyzją – jak
skwitowała nasza pani
dyrektor.

.

    DELEGACI z JAGIELLONKI     DELEGACI z JAGIELLONKI

      TYDZIEŃ EKOLOGICZNY
 
    Wystarczy obejrzeć zdjęcia, by przekonać się, co działo się w szkole
podczas tegorocznej edycji tygodnia ekologicznego nad przebiegiem
którego w gimnazjum czuwały panie Dorota Jagielska i Aleksandra
Bilicka, natomiast w szkole podstawowej akcję koordynowała pani
Mariola Pryszlak. Celem było uświadomienie problemów środowiska
oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
    Sprzątaliśmy  świat, sadziliśmy drzewka, robiliśmy zdrowe kanapki,
przeszliśmy z transparentami przez wieś, promując dbanie o przyrodę,
rozpoczęliśmy turniej piłki nożnej, przygotowaliśmy plakaty dotyczące
szkodliwości picia alkoholu, zebraliśmy zużyte baterie, wykonaliśmy
rzeźby z odpadów, ćwiczyliśmy udzielanie pierwszej pomocy pod okiem
strażaka pana Bartosza Borsuka, który przeszkolił nas w wykonywaniu
resuscytacji i wdechów ratowniczych, wykonywaliśmy "eko stroje" (para
młoda i chłopcy w sukienkach zrobili furorę), a na koniec wystawialiśmy
stragany, na których można było kupić potrawy przygotowane z
wylosowanych przez daną klasę owoców i warzyw. Za kilka dni na
uroczystym apelu organizatorki ogłoszą wyniki z wszystkich konkurencji i
wręczą ordery uśmiechu najsympatyczniejszym osobom w klasie.
                                                                                fotogaleria s.5

.

.
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6 kwietnia br. na drugiej godzinie lekcyjnej mieliśmy okazję obejrzeć
trzy prezentacje, które zaprezentował policjant, nasz dzielnicowy p.
Maciej Zieliński. 
 Pierwsza z nich nosiła tytuł „Konsekwencje prawne u młodzieży” i z niej
dowiedzieliśmy się, jakie konsekwencje będą na nas czekać gdy wykonamy
coś wbrew prawu, co głównie zależy od naszego wieku oraz rodzaju
przestępstwa. Natomiast kolejna pt. „Bezpieczeństwo w sieci” prezentowała
skalę problemu i kierunek działań pokrzywdzonych. Powinniśmy wiedzieć,
że wszystko zostaje w sieci i znać 10 zasad poruszania się w niej. Ostatnią
z prezentacji była „Cyberprzemoc”, dowiedzieliśmy się z niej jak postępować
w konkretnym przypadku oraz karach dla oprawców. Na koniec
usłyszeliśmy kilka słów na temat dopalaczy. Pamiętajmy, żeby nie ulegać
presji grupy i nie zażywać niedozwolonych substancji. Dopalacze to
najgorsze z możliwych używek, gdyż nigdy do końca nie wiadomo, z czego
zostały zrobione. Nie niszczcie swojego zdrowia! 

.

.

           HISTORIA POLSKI                 
             ZOBOWIĄZUJE
 by pamiętać ludzi, którzy poświęcili życie dla wolności kraju
 i traktować z należytym szacunkiem barwy narodowe, hymn, w które
 ta historia jest wpisana

„3 maja -  cóż to za
data? Dla wielu
młodych ludzi nie
znaczy wiele.  Ale
czy tak powinno
być? Przecież naród,
który nie zna swojej
przyszłości, umiera i
nie buduje dobrego
jutra”- tymi słowami
rozpoczęła się
akademia
przygotowana przez
uczniów klas drugich
pod kierunkiem pana
Jerzego Burzy. 

   Podczas apelu
mogliśmy wysłuchać 
wielu pięknych
patriotycznych
wierszy i utworów
muzycznych. 
W br. obchodzimy 226
rocznicę Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja,
pierwszej w Europie i
2. na świecie.

Dawała ona nadzieję
na reformy w kraju,
koniec demokracji
szlacheckiej. Polacy
się mobilizowali w
walce o wolność.  My
uczciliśmy ten
normatywny
akt strojem galowym,
orzełkami lub biało-
czerwonymi
wstążeczkami na
koszulach. 
 Pani Dyrektor
przypomniała także o
Święcie Flagi,
ustanowionym 12 lat
temu. Jej kolory nie są
przypadkowe. W
Polsce flaga ma
znaczenie
heraldyczne: biel to
symbol czystości,
czerwień odwagi i
walecznego serca.
MSWiA, chcąc
uporządkować sprawy
związane

z posługiwaniem się
symbolami
narodowymi, napisało
list ze swoimi
propozycjami.
Znajdziecie go na
stronie szkoły:
http://zskiwity.pl/
Stamtąd dowiecie się
m.in. o proporcjach
flagi, o tym że
prywatnie nie będzie
można się posługiwać
flagą z godłem, a na
meczach lepiej
umieścić
nazwę miejscowości 
na barwach
narodowych nie zaś
na fladze, a także o
nakazie oświetlenia
flagi w oknie po
zmroku i wielu in.
zasadach. 

             BEZPIECZEŃSTWO 
         JEST NAJWAŻNIEJSZE

 STOPKA REDAKCYJNA
 skład, łamanie, red. jęz. i techniczna - opiekun gazetki: Edyta Wlazło
 red. nacz., sekretarz red. Aleksandra Wojtkielewicz
 z-ca red. nacz., korektor Julia Kawalir
 fotoedycja Zuzanna Januszewska
 zespół redakcyjny: Alicja Gojżewska, Diana Rosłoń, Kinga Rosłoń, Klaudia
 Giera, Joanna Kosidło, Michał Mazurek, Karolina Czepil, Wiktoria Antos,
 Aleksandra Filipek, Dominika Maruszczak.
 PULS SZKOŁY znajdziesz nas w serwisie: juniormedia.pl i na stronie
 szkoły: zskiwity.pl 
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