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 Czy pizza może być zdrowa? Czy bynajmniej oznacza to samo, co przynajmniej? Jak
można w nowoczesny sposób pozyskiwać energię? Co ma więcej cukru cytryna czy
truskawka? A może słyszeliście o Ching Shih- kobiecie, która była piratem?  Tego
wszystkiego dowiedzieli się uczniowie klas drugich, którzy od  7 do 13 czerwca
prezentowali owoce swojej całorocznej pracy nad projektami edukacyjnymi.
  Pierwsza zaprezentowała się grupa pana Jerzego Burzy, której męski skład  zabrał nas w
świat XVII piratów. Tego samego dnia dziewczęta, również pod czujnym okiem pana
Jerzego przedstawiły nam informacje i zdjęcia kapliczek znajdujących się na terenie ich
miejsca zamieszkania.   
  Odnawialne źródła energii to ostatnio chwytny temat. Jak wiadomo w elektrowniach
cieplnych spala się węgiel kamienny i brunatny, które bardzo zanieczyszczają środowisko.
Podopieczni pana Tusińskiego przygotowali na ten temat obszerną pracę. 

 W czwartek mieliśmy okazję obejrzeć najwięcej 
pomysłów naszych kolegów. Występ rozpoczęła grupa
polonistyczna pod kierunkiem pani Edyty Wlazło. W
kreatywny sposób pokazali nam, jakie błędy popełniamy w
codziennej  rozmowie. Mieliśmy okazję przyjrzeć się
bliżej rozmowie kwalifikacyjnej, a przede wszystkim
zobaczyć, jak nie powinna ona wyglądać. Tytuł „Ojczysty-
dodaj do ulubionych” sugerował, że zapewne zostanie też w
nim poruszony temat anglicyzmów i tak też się stało.  Grupa
przekonała nas do poprawnego mówienia, co może w
przyszłości okazać się kluczowe w osiąganiu celów. 
 Druga klasa to już ten czas, kiedy gimnazjalista zaczyna
zastanawiać się nad swoim przyszłym zawodem. Natalia
Rogalska i Monika Kłobukowska już go wybrały i pod opieką
doradcy zawodowego-pani Orszewskiej przygotowały 
projekt „Mój przyszły zawód”. Dziewczyny, przygotowując
się do pokazu, przeprowadziły wywiad z przedstawicielkami
swoich wymarzonych zawodów, czyli cukiernika i
sprzedawcy.
  Trzecią grupą tego dnia, były podopieczne p.
Doroty Jagielskiej. Sześcioosobowa drużyna dziewcząt 

zainteresowała się tym, co
jemy na co dzień. Dowie -
działy się dużo na temat
chemii, którą faszerują nas
producenci żywności. Prze-
konywały, że warto czytać
etykiety. Świadomość jest
pierwszym krokiem do
zdrowego odżywiania.  

.
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  9 czerwca był dniem, w którym mogliśmy
obejrzeć inscenizację. Występ na długo zostanie
w naszej pamięci. Ośmioro ambitnych 
wychowanków p. Wlazło wzięło udział w swoim
drugim projekcie - premierze sztuki Gabrieli
Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”, do której
przygotowała ich p. Krystyna Dajnowska. Na
widowni w GOK- u zasiadła cała społeczność
gimnazjalna i zaproszeni goście. Spektakl w reż.
P. Dajnowskiej tak się spodobał publiczności, że
Zastępca Wójta Gminy Kiwity- pan Jacek Pawlik
zapowiedział, że chciałby, aby młodych aktorów
zobaczyli wszyscy mieszkańcy gminy. Ma to
nastąpić we wrześniu.
   W poniedziałek drugoklasiści obejrzeli projekt
"Sylwetka statystycznego gimnazjalisty i
gimnazjalistki w PG w Kiwitach". Trzy dziewczyny
pod opieką matematyczki p. Marioli Pozarzyckiej
przez cały rok szkolny przeprowadzały szereg
ankiet, które dotyczyły m.in. ubioru,
zainteresowań i planów na przyszłość
ankietowanych. Jak dowiedzieliśmy się od jednej
z nich, to wcale nie było takie łatwe. Należało
dokładnie zliczyć wszystkie udzielone
odpowiedzi, a następnie wykonać do nich
wykresy.  Zadanie utrudniały także pytania
otwarte, które bardzo różniły się w zależności od
upodobań danej osoby.
  We wtorek czekały nas już ostatnie emocje
związane z prezentacją naszej całorocznej pracy.
Chłopcy z kl. IIa  (opiekun p. Paweł Wasilewski)
przygotowali prezentację multimedialną na temat
siatkówki.

  9 VI z KSIĄŻKĄ    
        w RĘKU
  Jak nie czytam,    
     jak czytam!

.

                    Po raz drugi włączyliśmy się do
ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak
czytam”, którą koordynuje w naszej szkole
bibliotekarka p. Izabela Karczewska.

  Punktualnie o 10. 00 wszystkie klasy, nawet
przedszkolaczki, wraz z nauczycielami spotkały
się w sali gimnastycznej, by pokazać, że
czytają, i to więcej niż starsi– jak powiedziała p.
Iza. Przez 10 min. poczytaliśmy sobie, każdy co
chciał, po prostu dla przyjemności, bez zbędnej
ideologii. Była to fantastyczna sposobność, żeby
na moment oderwać się od obowiązków. 

.
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 PRZEDSMAK WAKACJI podczas
 ZIELONEJ SZKOŁY w KULCE

          ŻOŁNIERZE WYKLĘCI            
   BOHATEROWIE WOLNOŚCI 
                                                                                  

 Katowani, mordowani... Starano się, aby wszyscy o nich zapomnieli.
Mowa o żołnierzach wyklętych. Dopiero po latach wszyscy uświadomili
sobie, jak wiele zrobili oni dla naszej ojczyzny.  6 czerwca br. uczniowie
trzecich klas gimnazjum udali się do Lidzbarskiego Domu Kultury na
koncert muzyki patriotycznej. Celem ich wyjazdu było uczczenie
pamięci tych, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali
walkę o niepodległość Polski z narzuconą komunistyczną władzą. 
      Impreza skierowana była do młodszego pokolenia młodzieży. Podczas
koncertu mogli oni posłuchać o losach najsłynniejszych bohaterów
antykomunistycznego podziemia. Opowieści o sposobach wymuszania
zeznań, bestialskim traktowaniu młodych ludzi (czasem w wieku
gimnazjalistów), o których opowiadali państwo Kołakowscy, były dla nich
szokujące i niewyobrażalne. Przeszli oni przyśpieszone dojrzewanie, musieli
  podejmować odważne decyzje, by ratować ojczyznę - dla żołnierzy
wyklętych najwyższą wartość. Należała im się chwała, a zafundowano im
niewdzięczność, prześladowanie, okrutną śmierć i wymazanie z kart historii. 
       Cześć ich pamięci!

.

  Waterball, wspinaczka, łucznictwo, dyskoteka, nocna zabawa w
świetliki, zajęcia z surwiwalu, detektywistyczne, z samoobrony,
łucznictwo do tego trzymanie porządku w pokoju – to wszystko czego
doświadczyli i czym musieli się wykazać przez dwa dni pobytu w
ośrodku w Kulce wycieczkowicze z klas 3 - 6.  Wyjazd zorganizowały
panie Bożena Pelik – Ogonowska i Jolanta Rynkiewicz. 
  
    Po przyjeździe uczestnicy otrzymali klucze do swoich pokoi, w których
musieli dbać o porządek aż do końca wycieczki. Następnie klasy zostały
podzielone na grupy. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia: waterball,
wspinaczka, łucznictwo. Wieczorem wszyscy brali udział w dyskotece. O
godzinie 22:00 grupy rozpoczęły zabawę w świetliki, która polegała na
szukaniu bransoletek i odgadywaniu zagadek. Po ukończeniu wszystkich
zajęć klasy udały się na spoczynek. Następny dzień zaczęli od
przygotowań do wyjazdu. Po śniadaniu jednak animatorzy zafundowali im
survival, zajęcia detektywistyczne i zajęcia z samoobrony. Uczestnicy
musieli wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów
stawianych im przez instruktorów, zręcznością w strzelaniu z łuku, a także
umiejętnościami sportowymi. 
   Wycieczka była bardzo udana i wszyscy pojechaliby tam bez wahania
jeszcze raz.

        BEZPIECZEŃSTWO to              
                        PODSTAWA! 

 Wielkimi krokami zbliżają się upragnione przez wszystkich wakacje. To
czas odpoczynku i zabawy. Po trudnych dziesięciu miesiącach nauki, wielu
z nas marzy tylko o tym, aby wreszcie móc pojechać na jezioro czy w góry i
nie przejmować się, że następnego dnia czeka go ważny sprawdzian.
Często bywa tak, że jest to też czas, w którym jesteśmy najbardziej
narażeni na niebezpieczne sytuację. Co zrobić, aby w pełni wykorzystać
wolne chwile i wrócić we wrześniu całym i zdrowym? Poznajcie nasze rady: 
1.Z opalaniem nie należy przesadzać - zwłaszcza oparzenie słoneczne
sprzyja rakowi skóry. Z drugiej strony umiarkowana dawka słońca pozwala
zapobiec wielu chorobom. Na pewno nie warto smażyć się bez ruchu na
słońcu, a im mocniejszy filtr w kremie do opalania, tym lepiej. Słońce praży
najbardziej w godzinach 11-15.
2.By uniknąć choroby lokomocyjnej, w autobusie i pociągu lepiej 
siadać przodem do kierunku jazdy. Jeżeli bardzo źle znosicie jazdę zażyjcie
przed wyjazdem odpowiednie leki, zjedzcie plaster imbiru. 
3. Będąc nad jeziorem lub w górach należy pamiętać o odpowiednim ubiorze
i obuwiu. Wędrującym po szczytach zalecamy włożyć wygodne buty
trekingowe, a maszerującym po plaży-klapki. Pogoda lubi zaskakiwać, więc
kiedy planujecie dłuższy spacer, zabierzcie ze sobą bluzy (szczególnie
wczasowicze z gór). 
4. Będąc nad jeziorem lub morzem, musicie przestrzegać regulaminu
danego obiektu i wykonywać polecenia ratownika, nie utrudniajcie mu pracy! 
Nie skaczcie do wody (a szczególnie na głowę) i nie biegajcie po pomoście,
oprócz tego, że zrobisz sobie krzywdę, możesz ją wyrządzić drugiej osobie.
Pamiętaj zdrowie ma się jedno i trzeba je szanować! 
5. Często i dokładnie myjcie ręce.
  Przed nieprzemyślanymi działaniami w czasie wakacji mówić też będą
wychowawcy i dzielnicowy, który odwiedzi nas w ostatnim tygodniu roku
szkolnego. ŻYCZMY WAM UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI :) 

.
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     STOPKA      
REDAKCYJNA

skład, łamanie red. jęz. i techniczna- opiekun
gazetki: Edyta Wlazło
red. nacz., sekretarz - Aleksandra Wojtkielewicz
z-ca red. nacz., korektor - Julia Kawalir
fotoedycja - Zuzanna Januszewska
zespół redakcyjny numeru: 
Kacper Rosłoń, Alicja Gojżewska, Dominika
Maruszczak, Diana Rosłoń, Karolina Czepil,
Kamil Kowalczyk, Kinga Rosłoń.      
 Znajdziesz nas w serwisie: juniormedia.pl i na
stronie szkoły: zskiwity.pl

  WYCIECZKA DO TRÓJMIASTA    
         

    W środę 14 czerwca odbyła się wycieczka klas piątych do Trójmiasta, którą zorganizowała
pani Mariola Pryszlak. 
    Wychowankowie odjechali spod GOK-u o godzinie 5:30. Po przyjeździe do Gdyni zwiedzali
oceanarium, w którym poznali ciekawe gatunki zwierząt wodnych. Następnie pływali statkiem "Dragon"
po Zatoce. W Gdańsku byli w manufakturze cukierków i zwiedzali zabytkowe Stare Miasto. Zjedli obiad
w restauracji "Harcówka", po czym udali się pod Pomnik Poległych Stoczniowców. Na koniec pojechali
do zoo, w którym jeżdżąc kolejką przyglądali się różnym gatunkom zwierząt. Wrócili pełni
niezapomnianych wrażeń.

      ŚWIERZEWSKI        
      ZACHWYCIŁ            
 PUBLICZNOŚĆ

 13 VI br. szkolna reprezentacja piłki
 nożnej wzięła udział w turnieju
drużyn  w Lidzbarku Warm.
  Wrócili z nagrodą za 3 m. Kapitan
drużyny - Paweł Świerzewski został
uhonorowany nagrodą dla najlepszego
gracza całego turnieju. Gratulujmy!

     13 czerwca br. dziewięć odważnych
gimnazjalistek wzięło udział w konkursie
recytatorskim poezji rosyjskiej.
Organizatorem konkursu była p. Sylwia
Orszewska.

   Rusycystka przygotowywała dziewczęta do
występu: dawała im rady, co powinny zmienić w
swojej recytacji, a także pomagała
wyeliminować wszelkie błędy językowe. Dzięki
instrukcjom nauczycielki, uczestniczki mogły
swobodnie stanąć przed czteroosobowym jury i
zachwycić ich swoją interpretacją wierszy.  
   Komisja zadecydowała, że najlepsze tego dnia
okazały się uczennice IIa: Zuzanna
Januszewska i Aleksandra Wojtkielewicz, drugie
miejsce zajęła Julia Kawalir, a trzecie Karolina
Tkaczuk. 
   Oprócz opanowania tekstu, przekazały one
niezwykłe emocje.

         KONKURS            
    RECYTATORSKI
  POEZJI ROSYJSKIEJ

.

.

    WAKACYJNY HUMOR       
  
 Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim
apartament nad morzem.
 - A czy tu często pada deszcz? - pyta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz. 
-Jak ci się podobało nad morzem? - pyta
brunetka blondynkę. 
- Strasznie się wynudziłam. Wszystkie fale były
do siebie takie podobne... 
- Doktorze, dowiedziałem się, że będzie mnie
operował praktykant.
 - Zgadza się.
 - A jak mu się nie uda?! 
- To mu pałę z praktyk postawimy.
Uczeń wraca z wakacji i mówi do kolegi:
-Jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy... i nie
uwierzysz, musiałem zejść z tej karuzeli. 

.

.
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