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   SHOW z okazji DEN

   

   Dnia 12 X odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana i
poprowadzona z werwą i humorem przez opiekunkę SU p. I. Mieczkowską.
Przedstawienie teatralne, w którym nauczycielki wcieliły się w role aktorek spotkało
się z ciepłym przyjęciem ze strony społeczności szkolnej, a i sami pedagodzy
mogli z przymrużeniem oka spojrzeć na swoją pracę. Były kalambury, piosenki,
dyplomy, wiersze, quizy, które wywoływały salwy braw i śmiechu. Na uroczystość
przybyli Wójt Gminy, Radny Powiatu, rodzice, nauczyciele, nauczyciele –emeryci,
pracownicy szkoły, wszyscy uczniowie.
  Akademia była okazją do wręczenia nauczycielom dyplomów uznania, co uczyniła zaraz
po życzeniach Pani Dyrektor, inaugurując spotkanie. Po chwili głos zabrał Wójt Gminy,
dołączając się do życzeń i wręczając kwiaty na ręce Pani Dyrektor. Potem Szymon
Maleszewski uczeń 3a gimnazjum wyrapował zabawną piosenkę o szkole, 

.

fot. Z. J.

nauczycieli i gości do zabawy. Podzieleni na drużyny -
spisali się na medal w konkursach, takich jak  kalambury,
układanie piosenek do wylosowanych wyrazów, gra na
instrumencie. Zadania wzbudzały ogromne emocje u
uczestników, a publiczność wprawiały w rozrywkowy
nastrój. Po zakończonej rywalizacji przystąpiono do
rozdania nagród w konkursie rozegranym dwa dni
wcześniej. Uczniowie rozpoznawali nauczycieli ze zdjęć z
młodości. Wygrał M. Markowski.                     cd. s. 5

I. Karczewska, M. Pryszlak, D. Jagielska i P. Romanik
w humorystyczny sposób pokazał codzienne życie w pokoju
nauczycielskim. Był okazją do tego, aby zobaczyć swoich
nauczycieli w bardziej beztroskiej roli. 
Następnie konferansjerka zaprosiła wszystkich 

czym zdobył uznanie publiki. Następnie zebrani zostali
zaproszeni do obejrzenia programu rozrywkowego
przygotowanego przez członków SU pod kierunkiem p. Izy.
Spektakl, w którym wystąpiły panie: L. Cybowska, 

fot. Z.J.

.
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 5 października gimnazjaliści pod opieką
anglistki p. Pauliny Romanik pojechali do
Olsztyńskiego Teatru Lalek. Spektakl, który
obejrzeli ( "Petit Pierre" ) opowiadał
autentyczną historię Pierr’a Avezard’a
dotkniętego zespołem Treachera Collinsa.
Sztuka zwróciła uwagę na prawo człowieka do
normalności. Przy okazji gimnazjaliści
ujrzeli też nowe technologie w teatrze. Po
występie, aktorka p. Jagna Polakowska
opowiedziała im o swojej pracy i pokazała
najmniejsze, najciemniejsze zakątki teatru.
Mieli możliwość obejrzenia rekwizytów z
innych sztuk oraz pracowni, w której zostały
one uszyte. Po atrakcyjnie spędzonym dniu
wrócili do MDK (sponsora wyjazdu), skąd
odebrali ich rodzice.
  Przed spektaklem zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcia przed budynkiem, przy stole i jako
marionetki. Kiedy weszli do sali, zauważyli ,,coś''
dużego przykrytego płachtą. Seans rozpoczął się
w kompletnych ciemnościach, światła rozświetliły
się dopiero po chwili. Na scenę przez drzwi
wejściowe wjechał rowerem pierwszy aktor
grający Leona, brata tytułowego Pierra. Zaraz za
nim - jego siostra. Zaczęło się komediowo. W
końcu Leon odsłonił tajemniczą płachtę ze sceny.
Była to interaktywna maszyna połączona z
rowerem, w której wszystko się kręciło. Im
spektakl trwał dłużej tym bardziej interesująco się
robiło. Maszyna odgrywała bardzo znaczącą rolę
- opowiadała historię. Z kolei chmurka obok niej,
posłużyła na odtwarzanie filmów,  które oddawały
klimat aktualnie snutej opowieści. Mały Piotruś ze
zdeformowaną twarzą, niezdolny do wykonywania
prostych rzeczy, mimo trudności, jakie go w życiu
spotkały: brak akceptacji, wieczne
prześladowania potrafił żyć w pełni jakościowo na
swojej farmie. W opowieść o życiu Pierr'a była
wpleciona również historia z lat 1 i 2 wojny
światowej, losy ludzi na całym świecie, Żydów w
obozach koncentracyjnych, sprawy, o których
nasz bohater nie miał pojęcia, on robił swoje. Z
niczego zrobił coś, z kawałków drutów, zużytych
puszek zrobił mechanizm, którego
funkcjonowania nie potrafili rozwikłać inżynierzy.
  Po spektaklu mogli porozmawiać z aktorką.
Oprowadziła ich po całym teatrze. Byli w
miejscach, do których normalny widz nie ma
dostępu. Zobaczyli, gdzie tworzą wszystkie:
kostiumy, lalki oraz dekoracje. Rekwizytów był
ogrom: lalki , farby, przybory… widzieli w pracy
panie, które się tym zajmują. Potem zajrzeli za
kulisy sceny i mieli okazję pod nią przejść. Na
koniec udali się na zaplecze, gdzie znowuż było
pełno kostiumów i masek. Mogli je nawet
przymierzyć . Przed wyjściem z teatru zrobili
sobie grupowe, pamiątkowe zdjęcie z aktorką.
Wyjazd był udany, a sztuka ,,Petit Pierre", jak
mówią: godna uwagi.

         Lekcja tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka
                        "PETIT PIERRE" w OLSZTYŃSKIM TEATRZE LALEK

fot. Z. J.

   PRÓBNA           
 EWAKUACJA
 
        Kolejna lekcja, nagle dzwonek. Nie za
wcześnie? Potem kolejny i jeszcze jeden. To
alarm!  Każdy wstaje i w pośpiechu opuszcza
swoją salę. Po chwili już bezpieczni, ustawiamy
się klasami przy szkolnym Orliku. Nauczyciele
składają dyrekcji meldunki o stanie klas. Kogoś
brakuje... Nadjeżdża straż. Strażacy wbiegają do
budynku, za moment wynoszą już nieprzytomną
osobę. Natychmiast udzielają jej pomocy
medycznej, w tym czasie pozostali strażacy
kontrolują stan szkoły. 
       Tak wyglądał fikcyjny scenariusz akcji
strażaków. Mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę w
tym temacie w praktyce. Oby się nigdy nie
przydała.

fot. Z. J.

.

.
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            SPOTKANIE z HARCERZAMI

fot. Z.J.

   ZAWODY w PIŁKĘ   
                     NOŻNĄ

   29 września odbył się nabór do 15 Drużyny
Wielopoziomowej ,,IRMIS”. Harcerze, również
ci z naszej szkoły, przybliżyli uczniom z klas
IV-VI i gimnazjum działalność organizacji, jaką
jest Związek Harcerstwa Polskiego.
    Druhowie zaprezentowali prezentację na temat
misji ZHP, opowiadali o rajdach i obozach, o
wolontariacie jaki podejmują harcerze, o
przyjaźniach na całe życie. Następnie odbył się
kurs pierwszej pomocy, gdzie można było się
dowiedzieć jak postępować z osobą mającą atak
epilepsji, co robić w razie urazów i jak pomóc
komuś, kto stracił przytomność. Kolejną atrakcją
była nauka samoobrony oraz ASG- pokaz broni
palnej, którą uczniowie mogli wypróbować. Młodsi
uczestniczyli w specjalnie przygotowanych
animacjach.

fot. E.W.

 Zainteresowanych harcerstwem zapraszamy na
zbiórki odbywające się w każdą sobotę o godz.
12:30 w świetlicy szkolnej.
  Każde spotkanie jest inne i niepowtarzalne. To
czas nauki przez zabawę oraz odkrywania w
sobie nowych talentów i zainteresowań.
  Przyjdź, przekonaj się sam!

 8 października 2017r.
nasza drużyna
piłkarska pojechała na
zawody sportowe w
piłce nożnej w
Lidzbarku
Warmińskim.
Zmierzyli się z
zawodnikami z
Lidzbarka
Warmińskiego oraz
Lubomina. Rozgrywki
sportowe były bardzo
zacięte. Wszystkie

drużyny dawały z
siebie wszystko,
pomimo trudnych
warunków
atmosferycznych.
Pierwsze miejsce
zajęła szkoła z
Lubomina, drugie z
Lidzbarka
Warmińskiego, a
trzecie z Kiwit.
Zawody zakończyły
się rozdaniem nagród.

fot. P. W.

   Jak co roku w naszej szkole odbył się Dzień
Papieski. Grupka uczniów pod kierunkiem
katechetki p. I. Mieczkowskiej specjalnie na tę
okazję przygotowała apel, żeby
zaakcentować, ze pamiętamy o papieżu. 
   Aby uczcić rocznicę wyboru Jana Pawła II
wspominali fakty z jego życia, recytując wiersze
i śpiewając pieśni. Również obrazy pojawiające
się na rzutniku w tle występujących skłaniały do
refleksji nad naszą relacją z Bogiem, jak również
potrzebą wrażliwości.

.

  IDŹMY NAPRZÓD z   
                  NADZIEJĄ

.

.

.

fot. E.W.
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  Trzecioklasiści już niebawem staną przed poważną rozterką. Będą musieli
wybrać szkołę średnią. To jedna z najtrudniejszych decyzji w całym życiu
człowieka. Przecież od tego zależy, jak potoczą się ich dalsze losy. Wybierając
dalszą ścieżkę edukacji, muszą przede wszystkim pamiętać o swoich
zainteresowaniach i umiejętnościach. Nikt nie zmusi matematyka do
studiowania historii i odwrotnie. 10 października br. uczniowie trzecich klas
gim. pod opieką p. M. Pozarzycką oraz p. D. Jagielskiej uczestniczyli w
Targach Pracy w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim.  
  Nasi uczniowie mogli zapoznać się między innymi z ofertą ZSZ w Lidzbarsku
Warmińskim, skonsultować z p. Joanną Świerczynśką, a także dowiedzieć się, jak
wygląda praca w wojsku, straży pożarnej i policji. Aby zachęcić młodzież do
korzystania z przedstawionych propozycji, na większości stanowisk, znajdowały się
różnorodne gadżety. Pomimo niewielkiej przestrzeni, gimnazjaliści mogli bliżej
poznać rynek pracy i dowiedzieć się, jakie zawody są aktualnie najbardziej
pożądane. Aby umilić wyjazd, opiekunki zabrały przyszłych absolwentów na krótką
wycieczkę ulicami Lidzbarka, podczas której ci zboczyli na chwilę do sklepu. Mamy
nadzieję, że wszyscy wybiorą właściwą szkołę i nie będą w przyszłości tego żałowali.

Noc  z 12. na 13.
października pełna
była dobrej zabawy,
śmiechu, miłych
niespodzianek. A
dlaczego była taka
wyjątkowa? Otóż,
uczniowie z 3 gim.
wraz z nauczycielką
języka angielskiego
p. P. Romanik od
godz. 16 „spali” i
bawili się wspólnie w
trakcie nocki języka
angielskiego w
naszej szkole. Jak
mówią - było po
prostu fajnie!
mnóstwo dobrej
zabawy i świetnego
czasu spędzonego.
 Podczas zbiórki
zostali zaznajomieni z
zasadami
„nocki”. Mieli się
komunikować w j.
angielskim. Pan K.
Tusiński zrobił im
niespodziankę. Wpadł,
by pograć z nimi w
ręczną. Po dwóch
godzinach meczu
czekało na nich
kolejne suprice. W
klasie 102 czekali na
nich państwo
Maleszewscy z
przepyszną pizzą. Po
obfitym posiłku
postanowili zagrać po
ciemku w chowanego.
Mistrzynią w
ukrywaniu się okazała
się Anna Z. , nikt

nie mógł jej znaleźć.
Bardzo szybko płynął
im czas, więc nie
zauważyli, kiedy była
już północ. To był czas
na oglądnie filmów  –
wszystkich w języku
angielskim. Otuleni
kocami lub śpiworami
wpatrywali się w
komedie, komentując
sceny, efekty i dialogi
niczym prawdziwi
krytycy filmowi. I choć
większość z nich to
nie „night owls”,
(prawie) nie zmrużyli
oka, bo było naprawdę
świetnie. Najwytrwalsi
dali radę i nie spali całą
noc. Gdy zbliżał się
poranek postanowili
zrobić karaoke i
pobudzić tych, co
usnęli. Mimo braku sił
zostawili szkołę w jak
najlepszym porządku.
Bardzo się cieszą, że
ich pomysł zyskał
aprobatę dyrekcji.
Dziękują również p. P. 
Romanik, że miło
spędziła z nimi czas i
opiekowała się nami. A
także rodzicom
Szymona za
dostarczenie nam
smakołyków.
Towarzyszące emocje
związane z tym
wydarzeniem, długo
nie pozwolą o sobie
zapomnieć. 

 

fot. B. P.

   WYBÓR SZKOŁY TO WCALE NIE TAKA PROSTA SPRAWA 
       TRZECIOKLASISTO, POMYŚL, ZANIM WYBIERZESZ!

    ENGLISH NIGHT 
       in SCHOOL

fot. D. J.

.
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W dniu 10 października 2017 roku o godzinie
11.00 rozpoczęła się niezwykle ważna dla życia
szkoły uroczystość Ślubowania uczniów klas
I. 10 uczniów złożyło uroczyste ślubowanie, po
którym zostało pasowanych na uczniów
szkoły. Goście dopisali – na widowni: Wójt
Gminy Kiwity - pan Wiesław Tkaczuk,
Proboszcz Parafii Kiwity – ks. Józef
Leonowicz, Kierownik Biblioteki Gminnej w
Kiwitach - pani Jadwiga Błażewicz - Jedrych,
Radny Powiatu pan Aleksander Olechnowicz,
Prezes Fundacji Opiekun pani Urszula
Sklepowicz, Pani Iwona Maruszczak
Przewodnicząca Rady Rodziców, pan
Sebastian Dziadosz komendant OSP,  a także
rodzice pierwszoklasistów, dziadkowie,
nauczyciele i uczniowie. Prowadzącymi całą
akademię byli uczniowie z SU, którzy, jako
starsi koledzy, wprowadzali młodsze dzieci do
społeczności szkolnej.
  Dyrektor naszej szkoły – pani Bożena Pelik -
Ogonowska powitała gości i rozpoczęła
uroczystość. Pierwszoklasiści stanęli przed nie
lada wyzwaniem. Musieli sprostać zadaniom, do
których przygotowała ich wychowawczyni pani
Mariola Pryszlak. Maluszki wykazały się wieloma
umiejętnościami: recytatorskimi, teatralnymi,
tanecznymi i wokalnymi. Zachwycili również
tańcem (gromkie brawa trwały długo,
potwierdzając ich kwalifikacje) Po części
artystycznej nastąpił czas  uroczystego
ślubowania. Dopiero po słowach „Ślubuję” pani
dyrektor Bożena Pelik - Ogonowska mogła
symbolicznym piórem dokonać aktu pasowania
maluchów na uczniów. Potem prowadzący,
drugoklasiści i zaproszeni goście składali im
serdeczne życzenia, obdarowując jednocześnie
pierwszoklasistów upominkami. Otrzymali oni
książki, gry, słodycze i pamiątkowe
dyplomy. Słowa podziękowań należą się
rodzicom uczniów za zaangażowanie i
wychowawczyni za przygotowywanie
uroczystości. Było miło i wzruszająco.
Wychowawczyni była bardzo dumna i
zadowolona z występów uczniów, a Rodzice
doceniając powagę tego wydarzenia przygotowali
w klasach słodkie poczęstunki.

   CEREMONIA ŚLUBOWANIA i PASOWANIA 
       na UCZNIÓW PIERWSZOKLASISTÓW

fot. Z.J.

 cd. ze s. 1 
  Nauczyciele, którzy zostali odgadnięci otrzymali
dyplomy, ze specjalnie dla nich napisanymi
wspaniałymi wierszami autorstwa dwóch
gimnazjalistek: Ali i Laury.
  I na koniec … odświętnie ubrani uczniowie z
kwiatami w ręku czekali już, by wręczyć kwiatki
swoim nauczycielom, wychowawcom oraz złożyć
im najlepsze życzenia. 
   Podziękowania Pani Dyrektor i zaproszenie na
tort ufundowany przez Radę Rodziców
zakończyły spotkanie.

NOWY SKŁAD SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
 Niedawno w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Po zaciętej rywalizacji Przewodniczącą została Alicja Gojżewska (IIIa),
zastępcą Szymon Maleszewski (IIIa), a naszymi pieniędzmi rozporządzał
będzie uczeń drugiej klasy gimnazjum - Jakub Walczyński.  
   W tym roku nowością jest jeden samorząd na wszystkie klasy począwszy od IV
aż do III gim. W związku z tym, nasi uczniowie wybrali również dwóch opiekunów.
Zaszczyt ten przypadł p. Izabelli Mieczkowskiej oraz p. Krzysztofowi Tusińskiemu. 
Oprócz tego, spośród kandydatów do SU wyłoniono dwie sekcje: wolontariatu i
organizacji. Oni również będą pomagać w różnorodnych akcjach SU. Nowo
wybranemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i
życzymy wielu ciekawych pomysłów, trafnych decyzji oraz ogromnej satysfakcji z
wykonywanej pracy. 

.
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fot. Z.J.

fot. E. W.

 STOPKA 
 REDAKCYJNA
 red. nacz., sekr. red. Aleksandra
 Wojtkielewicz
 z-ca red. nacz., korektor Julia Kawalir
 fotoedycja Zuzanna Januszewska 
 zespół redakcyjny numeru: Alicja Gojżewska, 
 Klaudia Kozłowska, Szymon Maleszewski,
Laura   Dziadosz, Kinga Rosłoń, Dominika
Maruszczak,   Dominika Parzych, Kacper
Rosłoń, Kamil   Kowalczyk, Paulina Zwolińska. 
 skład, łamanie, red. językowa i  techniczna -
 opiekun gazetki: Edyta Wlazło
 PULS SZKOŁY znajdziesz na portalu: 
 juniormedia.pl oraz stronie szkoły: zskiwity.pl

                 DZIEŃ CHŁOPAKA NA WESOŁO, 
                 czyli relacja z AKCJI SAMORZĄDU

     Jedzenia
bananów bez
użycia rąk,
robienie
warkoczy oraz
rozpoznawania
warzyw i
owoców z
zawiązanymi
oczami, to tylko
niektóre
konkurencje,
które dziewczyny
z gimnazjalnej
IIIB oraz

przewodnicząca
Samorządu
Uczniowskiego -
Alicja Gojżewska
zorganizowały z
okazji Dnia
Chłopaka. 

   We wtorek, tj. 3
października br. w
sali gimnastycznej
odbył się apel
specjalnie dla płci
męskiej. Każda
klasa wybrała

jednego dumnego
reprezentanta,
który rywalizował
w poszczególnych
etapach konkursu.
Trzyosobowa
komisja w
składzie: p.
dyrektor Bożena
Pelik-Ogonowska,
p. Mariola
Pozarzycka oraz
p. Paweł
Wasilewski
zadecydowali,

że w kategorii klas
I-III wygrał Kacper
Salwin, w klasach
IV-VI najlepszy
okazał się
Mateusz
Sobolewski, a
wśród
najstarszych
uczestników
prawdziwą
gwiazdą okazał
się Maciej
Wawrzyniak.

    Uczniowie
gimnazjalnej IIIB
postawili na
oryginalność. Z
okazji Dnia
Chłopaka,
podarowali
swojemu
wychowawcy -
Krzysztofowi
Tusińskiemu
koszulkę z
wyjątkowym
napisem. Jak
widać, nauczyciela
geografii bardzo
ucieszył prezent.

.

.
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	Trzecioklasiści już niebawem staną przed poważną rozterką. Będą musieli wybrać szkołę średnią. To jedna z najtrudniejszych decyzji w całym życiu człowieka. Przecież od tego zależy, jak potoczą się ich dalsze losy. Wybierając dalszą ścieżkę edukacji, muszą przede wszystkim pamiętać o swoich zainteresowaniach i umiejętnościach. Nikt nie zmusi matematyka do studiowania historii i odwrotnie. 10 października br. uczniowie trzecich klas gim. pod opieką p. M. Pozarzycką oraz p. D. Jagielskiej uczestniczyli w Targach Pracy w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim.
	Nasi uczniowie mogli zapoznać się między innymi z ofertą ZSZ w Lidzbarsku Warmińskim, skonsultować z p. Joanną Świerczynśką, a także dowiedzieć się, jak wygląda praca w wojsku, straży pożarnej i policji. Aby zachęcić młodzież do korzystania z przedstawionych propozycji, na większości stanowisk, znajdowały się różnorodne gadżety. Pomimo niewielkiej przestrzeni, gimnazjaliści mogli bliżej poznać rynek pracy i dowiedzieć się, jakie zawody są aktualnie najbardziej pożądane. Aby umilić wyjazd, opiekunki zabrały przyszłych absolwentów na krótką wycieczkę ulicami Lidzbarka, podczas której ci zboczyli na chwilę do sklepu. Mamy nadzieję, że wszyscy wybiorą właściwą szkołę i nie będą w przyszłości tego żałowali.

	CEREMONIA ŚLUBOWANIA i PASOWANIA
	na UCZNIÓW PIERWSZOKLASISTÓW
	NOWY SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
	Niedawno w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po zaciętej rywalizacji Przewodniczącą została Alicja Gojżewska (IIIa), zastępcą Szymon Maleszewski (IIIa), a naszymi pieniędzmi rozporządzał będzie uczeń drugiej klasy gimnazjum - Jakub Walczyński.
	W tym roku nowością jest jeden samorząd na wszystkie klasy począwszy od IV aż do III gim. W związku z tym, nasi uczniowie wybrali również dwóch opiekunów. Zaszczyt ten przypadł p. Izabelli Mieczkowskiej oraz p. Krzysztofowi Tusińskiemu.  Oprócz tego, spośród kandydatów do SU wyłoniono dwie sekcje: wolontariatu i organizacji. Oni również będą pomagać w różnorodnych akcjach SU. Nowo wybranemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych pomysłów, trafnych decyzji oraz ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy.

	DZIEŃ CHŁOPAKA NA WESOŁO,
	czyli relacja z AKCJI SAMORZĄDU
	Uczniowie gimnazjalnej IIIB postawili na oryginalność. Z okazji Dnia Chłopaka, podarowali swojemu wychowawcy - Krzysztofowi Tusińskiemu koszulkę z wyjątkowym napisem. Jak widać, nauczyciela geografii bardzo ucieszył prezent.
	Jedzenia bananów bez użycia rąk, robienie warkoczy oraz rozpoznawania warzyw i owoców z zawiązanymi oczami, to tylko niektóre konkurencje, które dziewczyny z gimnazjalnej IIIB oraz
	przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Alicja Gojżewska zorganizowały z okazji Dnia Chłopaka.
	jednego dumnego reprezentanta, który rywalizował w poszczególnych etapach konkursu. Trzyosobowa komisja w składzie: p. dyrektor Bożena Pelik-Ogonowska, p. Mariola Pozarzycka oraz p. Paweł Wasilewski zadecydowali,
	że w kategorii klas I-III wygrał Kacper Salwin, w klasach IV-VI najlepszy okazał się Mateusz Sobolewski, a wśród najstarszych uczestników prawdziwą gwiazdą okazał się Maciej Wawrzyniak.

	STOPKA   REDAKCYJNA
	We wtorek, tj. 3 października br. w sali gimnastycznej odbył się apel specjalnie dla płci męskiej. Każda klasa wybrała


