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Numer 7 09/17

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

SZKOLNY POCZET SZTANDAROWY.

.

                     
                             WITAJ SZKOŁO !

    W Szkole Podstawowej nr 15 im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
zabrzmiał pierwszy dzwonek. Pani
Dyrektor przywitała uczniów, rodziców i
nauczycieli, a w szczególności tych,
którzy dopiero wkroczyli w mury naszej
szkoły i uczęszczać będą do klas
pierwszych, jak i uczniów klas siódmych.
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        NASZA 
                 SZKOŁA !

Nowe meble w salach

Nowe krzesła na korytarzach.

Nasza szkoła.

      Po wakacjach wszyscy wróciliśmy wypoczęci,
choć nieco przygnębieni końcem wspaniałych
wakacji i powrotem do szkoły. Na rozpoczęciu każdy
przyglądał się twarzom nowych nauczycieli.
Niektórzy  zainteresowani nowymi przedmiotami, a
niektórzy wręcz przerażeni. W tym roku szkolnym
rozpoczynamy naukę drugiego języka obcego           (
mamy do wyboru hiszpański lub niemiecki), ale to nie
wszystkie nowości. Będziemy mieli fizykę, chemię,
geografię oraz doradztwo zawodowe.
Do prawie każdej klasy doszli nowi uczniowie,
zaczęły się konkursy i codzienne szkolne wyzwania .
Jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe to jest ich więcej niż
w poprzednim roku i z pewnością są lepiej
zorganizowane, a atmosfera na nowych
przedmiotach jest cudowna i bardzo przyjacielska ;)
Na korytarzach jest nas znacznie więcej, ponieważ
doszły klasy siódme. Do wielu sal lekcyjnych
zakupiono nowe meble, wszyscy uczniowie cieszą
się z pomarańczowych krzesełek na korytarzach.

 Nie martwcie się z każdym dniem coraz bliżej do
wakacji.
AGATA i MONIKA z 7b
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             WAKACYJNE 
                               WSPOMNIENIA

Mój pies

     
   Wakacje się skończyły, ale zostały piękne
wspomnienia i kolorowe zdjęcia. A oto wakacyjne
wspomnienia uczniów z naszej szkoły.

     Moje wakacje były super ciekawe. Odwiedziłam z
rodzicami Kraków , Zakopane i Gdańsk. Widziałam
 Wawel, Kościół Mariacki, byłam na wieży, na  której
hejnalista  gra codziennie hejnał oraz jechałam
królewska bryczką. W Zakopanem chodziłam po
górskich szlakach, zrobiłam sobie zdjęcie z psem
pasterskim i owieczkami. W Gdańsku
płynęłam statkiem. Kasia

Kraków

    Moje wakacje były nietypowe, chociaż zaczęły się
zwyczajnie. Pojechałam jak zwykle do babci na wieś
pod Szczytnem. Tam jak zwykle spędzałam czas z
moimi kuzynami.  Jeździliśmy na rowerach albo
chodziliśmy się kąpać  w pobliskim jeziorze. Na kilka
dni przed odjazdem przybłąkał się do nas rudy pies.
Na nasz widok machał ogonem i chętnie poszedł z
nami do domu babci. Następnego dnia rozwiesiliśmy
ogłoszenia we wsi, jednak nikt nie zgłosił się po swoją
zgubę. Reks, bo tak mu daliśmy na imię, mieszka
teraz z moją babcią. Ja nie mogę się doczekać kiedy
go znów zobaczę i pobiegamy sobie po łące. Magda

    W wakacje uczyłam się jeździć konno. Umiem już
kłusować na lonży. Jeździłam na cudownych
koniach, które były różnego umaszczenia.
Najbardziej lubiłam jeździć na koniu o imieniu Łezka,
który miał białą sierść w malutkie brązowe ciapki.
Nauczyłam się dbać o konie, czyścić ich sierść,
karmić je i poić oraz łagodnie głaskać. Teraz gdy nie
mogę ich odwiedzać, ponieważ są daleko, to bardzo
tęsknię. Planuję już przyszłe wakacje, które też
spędzę na jeździe konnej. Moim zdaniem konie
uspokajają człowieka i mają dobry wpływ na nas.
  Wiktoria
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   NAUKOWA  PRZYGODA
                             w     NASZEJ SZKOLE

Robimy własne kremy do rąk.

Sprawdzamy napoje

Ćwiczymy nasze zmysły. Jak w prawdziwym laboratorium

.

      Odwiedziły nas cztery miłe panie z Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (wśród nich
mama naszego Bartka z naszej klasy).       
 Szybciutko podzieliliśmy się na trzy grupy i
rozpoczęliśmy naszą naukową przygodę. I tak- jedna
grupa komponowała własny krem z dodatkiem
liofilizowanych owoców ( można było wybrać różne
dodatki np. malinę, jabłko, truskawkę, mango i inne).
Inna grupa robiła ciekawe doświadczenie, które
polegało na rozpoznawaniu zdrowych i szkodliwych
napojów i soków. Polegało to na tym, że dodawaliśmy
do nich specjalny środek. Jeśli napój  się nie
odbarwiał to znaczy, że nie zawiera antyoksydantów
korzystnych dla naszego organizmu. Przy ostatnim
stoisku odgadywaliśmy kształty w zakrytym
pudełku.Wszyscy się dobrze bawiliśmy, a wykonane
przez nas kremy zabraliśmy do domu. To szkolne
spotkanie z nauką było bardzo ciekawe. 
Uczniowie klasy 4c. .
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SPORTOWE EMOCJE
Z TAŃCEM i PIŁKĄ

Nasze dziewczyny z SOLTARE OLSZTYN CHEERLEADERS.

Szpagaty na 100%.

Nasi piłkarze

   Wrzesień to miesiąc pełen emocji, a to za sprawą
wizyt różnych przedstawicieli propagujących
aktywność sportową.
   Najpierw odwiedziła nas pani z Soltare Olsztyn
Cheerleaders i zachęcała nas do zostania członkiem
tej formacji tanecznej. Kilka dziewcząt z naszej
szkoły pasjonuje się muzyką i tańcem i chodzą od
kilku lat na te zajęcia. Wspaniale prezentowały się na
parkiecie, pokazując wszystkie swoje umiejętności.
Najciekawsze były układy taneczne oraz robienie
szpagatów. 

   A kilka dni temu odwiedzili nas trenerzy z Fundacji
Akademii Sportu Somil Olsztyn. Przez dwie
godziny lekcyjne przeprowadzili zajęcia piłki nożnej.
Uczyliśmy się różnych sztuczek z
piłką.Uczestnikami zajęć byli chłopcy i dziewczęta z
klas 3-7. Wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe
zdjęcie z maskotką klubu, czyli biało niebieskim
Kormoranem Stomilkiem. Miło wspominamy te chwile
spędzone z prawdziwymi profesjonalistami i mamy
nadzieję, że takie pokazy zachęcą każdego
niezdecydowanego na aktywne uprawianie sportu.
J&M
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Sebastian z nagrodą.

.

Pani Policjantka zadawała nam pytania

Uczniowie z 4c w kinie Helios .

           Akademia             
      Bezpieczeństwa 
        w kinie Helios

    Dokładnie 21 września w kinie Helios całe sale były
wypełnione po brzegi uczniami z powodu
prowadzonej akcji Akademia Bezpieczeństwa oraz
emisji filmu pt. „Tarapaty”. Przed filmem był wykład z
policjantką, były ciekawe pytania i ciekawe
odpowiedzi, np.: Czemu pieszego nazywamy
niechronionym? Próbowaliśmy odpowiadać na
pytania p. policjantki, a ten uczeń, który trafnie
odpowiedział, to dostawał nagrodę. Z naszej klasy
udało się to Sebastianowi.  Wracając do filmu
opowiadał on o dziewczynce Julce i chłopcu Olku.
Julka zatrzymała się u cioci, a następnego dnia miała
polecieć do rodziców, lecz mama  Julki zapomniała
powiedzieć o tym ciotce i pewnie myślicie, że na tym
koniec, więc was zaskoczę. NIE!! Julka została u
cioci na dłużej, ciocia prosiła ją żeby nie otwierała
okien, a ona otworzyła. Na drugi dzień okazało się, że
ciocię okradziono ze wszystkich planów
sporządzonych przez jej rodziców. Julka chciała je
odzyskać i pomógł jej w tym nowy kolega Olek.
Pewnie chcecie wiedzieć co było dalej, ale o tym
dowiecie się gdy sami obejrzycie ten film. Polecam!

Julia K. z klasy IVc
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Ostatnio odwiedziliśmy Uniwersytet Warmińsko -
Mazurski. Nasza klasa wybrała się na Wydział
Biologii. Tam wysłuchaliśmy bardzo ciekawego
wykładu o zwierzętach w biotechnologii.
Dowiedzieliśmy się, że zwierzęta bardzo przysłużyły
się w badaniach prowadzonych w laboratoriach
naukowych. Taka malutka muszka owocówka
poleciała nawet w kosmos. Nauczyliśmy się
rozpoznawać mysz polną , domową i leśną.
Oglądaliśmy pod mikroskopem różne owady :osę,
muchę i skrzydełka owadów. Również obejrzeliśmy
interesującą wystawę z prawdziwymi okazami np.:
rybę Fugu, żabę  oraz żywego karaczana i
patyczaka. Na koniec uczestniczyliśmy w konkursie
plastycznym. Na pożegnanie panie rozdały
cukierki.  Zuzana z klasy 4c   
   

            Nasza przygoda               
         w 15. Olsztyńskie Dni         
              Nauki i Sztuki

W sali wykładowej Wydziału Biologii

Oglądamy owady przez mikroskop.

Trzy gatunki myszek- domowa, leśna i polna. Rozpoznajemy różne mysz.

Rafał i Piotrek z nagrodami
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KAMPANIA
PRZEDWYBORCZA DO
SAMORZĄDU SZKOLNEGO

.

.

.

 
     Szkolne wybory do samorządu to bardzo ważne
wydarzenie, więc zainteresowani uczniowie
prześcigają się w pomysłach w zdobyciu jak
największej liczby głosów i tym samym zostanie
przewodniczącym Samorządu Szkolnego.
      Pierwszy etap walki o głosy za nami. Szkoła
została oblepiona plakatami zachęcającymi do
oddania głosu na danego kandydata. Z plakatów
można dowiedzieć się o zainteresowaniach
kandydatów, ale również o planach na wprowadzenie
zmian w naszej szkole. 
    Pomysłów jest wiele, mnie podobają się te, które
proponują wprowadzenie dużej ilości zawodów
sportowych, dyskotek szkolnych oraz szafek
szkolnych. Chociaż takie pomysły jak Salka
Odsapka-  czyli cichy kącik dla tych, których męczy
gwar podczas przerw, albo Skrzynka Spełnionych
Nadziei- czyli miejsce na pytania i sprawy, o których
wstydzisz lub boisz się mówić, są mega ciekawe i
warte propagowania. Ja już wiem na kogo zagłosuję.
A TY ???
Megi
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                               UWAGA !!!
         ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI

         Jeśli jesteś zainteresowany pomaganiem drugiej osobie,
która właśnie w tym momencie potrzebuje wsparcia, to możesz
pomóc w zbieraniu plastikowych nakrętek. Zbieramy nakrętki dla
Domowego Hospicjum Caritas. Można je przynosić do naszej
szkoły i wrzucać do przygotowanego kartonu, który stoi na
pierwszym piętrze przy sali nr 10. Pamiętaj! Każda nakrętka się
liczy, nawet jedna, więc jeśli wyrzucasz do śmietnika butelkę to
odkręć nakrętkę i przynieś do nas.
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