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Świąteczne czapki, torby wypełnione po brzegi prezentami i szerokie
uśmiechy. 6 grudnia to wyjątkowy czas, nie tylko dla tych

najmłodszych. Od samego rana na szkolnych korytarzach czuć było
wyjątkową atmosferę. Na tę chwilę czekało bardzo wielu naszych

uczniów. W tym roku po raz pierwszy młodsi uczniowie mieli okazję
bawić się wspólnie z harcerzami z 15. Wielopoziomowej Drużyny

"Irmis" pod czujnym okiem drużynowej Marleny. 
 Przygotowano zabawy z piłką, m.in. zbijaka oraz przerzucanie piłki po

wielkiej kolorowej chuście, które bardzo podobały się najmłodszym. Były
tańce i rytmiczne podskoki. Każde dziecko mogło dostać balon w kształcie

ulubionego zwierzęcia, a dzięki fundacji "Opiekun" maluchy otrzymały
również paczki z rąk świętego Mikołaja, co wywołało ogrom radości.

Również starsi uczniowie spędzili ten dzień na słodko. Szymon
Maleszewski (na polecenie Św. Mikołaja oczywiście) i jego pomocnicy z IIIb
rozdawali w szkole słodkie upominki. Mikołaj nie zapomniał także o naszych

kochanych nauczycielach.

ZŁOTA DZIEWIĄTKA
Uczniowie z najwyższą średnią w pierwszym

semestrze
1. Aleksandra Wojtkielewicz, kl. IIIa - 5,73 
2. Julia Kawalir, kl. IIIa - 5,67 
3. Kacper Rosłoń, kl. VI i Igor Bekieszczuk, kl. IV - 5,45 
4. Zuzanna Januszewska, kl. IIIa - 5,40  
5. Kinga Rosłoń, kl. VII - 5,28
6. Weronika Łuczkowska, kl. V - 5,27 
7. Mateusz Łuczkowski, kl. VI - 5,09 
8. Oliwia Wojciekian, kl. IIIa - 5,07
9. Zuzanna Białkowska, kl. IIIa, i Oliwia Krumin, kl. V - 5,0
     Pamiętajcie, że jeżeli teraz nie udało, to wcale nie
oznacza, że wszystko stracone. Trzeba się uczyć!

        MIKOŁAJKI TO CZAS PEŁEN               
                ŻYCZLIWOŚCI

 Starsi uczniowie zorganizowali mikołajki
klasowe. Kilka tygodni temu losowali osobę,
której mają kupić prezent, a następnie zamieniali
się w Św. Mikołaja. W ten sposób żaden z
naszych uczniów nie poczuł się tego dnia
odrzucony, a wręcz przeciwnie, otwierając
prezent niespodziankę - bardzo szczęśliwy.
Klasowy Mikołaj był w tym roku bardzo hojny.
Obdarował bowiem takimi cudami jak: koce,
słuchawki, kapcie, kadzidła i wiele innych. W
końcu wymarzony prezent to taki, który spodoba
się nabywcy. 

.
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     2 grudnia br. kolejny raz mieliśmy
zaszczyt gościć naszych przyjaciół z
Kaliningradu. Tradycyjnie już odbyły
się zawody sportowe. 
    Konkurencje rozpoczął mecz piłki
nożnej. Po krótkim przywitaniu, na
boisku pojawiło się dwunastu gniewnych
chłopców. Cel był jeden - zwycięstwo.
Jak wiadomo football zawsze dostarcza
zarówno kibicom, jak i zawodnikom wiele
emocji. Tak było i tym razem. 
Strzelanie rozpoczął Kuba Majewski,
który chwilę później wykonał słynną
cieszynkę Cristiano Ronaldo. Dwa gole
dla naszej drużyny zdobył Kacper
Marcinkowski, a jednego Kuba
Walczyński. Ostatecznie mecz zakończył
się wynikiem 4:3. 
 Zawodnicy dostali kilka minut przerwy, a
później zaczęto nowe konkurencje. Tutaj
po kilka osób z całej szkoły brało udział
w rywalizacji drużynowej, którą
koordynował pan Paweł Wasilewski.
Pomimo tego, że każdy  chciał wygrać,
uczestnicy starali się być fair wobec
siebie i przyznawali się do błędów. 
Po zakończeniu turnieju wręczono
nagrody obydwóm reprezentacjom. 

.

   BYLI bez SZANS w STARCIU z NAMI!
     PORAŻKA  ROSJAN
     

  JAK SPĘDZIĆ 
 FERIE, ABY NASZ 
 UMYSŁ MÓGŁ SIĘ 
 ZREGENEROWAĆ?
             Poznajcie nasze rady

   Wielu psychologów uważa, że zima to czas, w
którym najczęściej dopada nas depresja i złe
samopoczucie. Kiedy chodzimy do szkoły, nie
odczuwamy tego tak bardzo, jak wtedy, gdy
spędzamy czas w domu. 
  Koniec pierwszego semestru był dla większości
z nas bardzo stresujący: sprawdziany, poprawy,
walka o oceny. Ferie zimowe to najlepszy czas na
chwilę wytchnienia i zasłużonego odpoczynku.
Jednak gdy już po kilku dniach dopadnie nas
znużenie? Są na nie sprawdzone sposoby. 

1. Nie siedź w domu! Zaproś znajomych na lodowisko, do kina bądź na długi spacer.
Kiedy będziesz całe dnie spędzać przed telewizorem i laptopem, twój umysł zmęczy
się więcej niż po czymkolwiek innym. 
2. Książka to najlepszy sposób na pobudzenie wyobraźni i nudę. Ona sprawi, że na
twojej twarzy pojawia się uśmiech, więc biegnij do biblioteki i wypożycz ich kilka na
czas ferii. Panie bibliotekarki zachęcają!
3. Aktywność to podstawa! Wyjdź na dwór, dotleń mózg. Miej kontakt z przyjaciółmi i
sąsiadami. W towarzystwie zawsze lepiej.
4. A jeżeli możesz, wyjedź gdzieś. Niekoniecznie muszą to być góry. Na pewno
masz ciocię, wujka czy babcię, która mieszka w innym miejscu niż ty. Nowe miejsce
dobrze ci zrobi.
5. Zajęcia w bibliotece gminnej to świetna alternatywa. Po co masz siedzieć sam w
domu i marnować czas na portalach społecznościowych? Odwiedź bibliotekę i spędź
czas kreatywnie razem z innymi uczniami i nauczycielami z naszej szkoły.  
6.Najważniejszy jest uśmiech i optymistyczne nastawienie, bez niego nawet wyjazd
na narty nie ma sensu. Wiemy, że dni są jeszcze krótkie i pogoda jak u Vivaldiego,
ale marudzenie nic tu nie zmieni. Zauważ możliwości i ciesz się z wolnych od szkoły
dni.      
  BAWCIE SIĘ DOBRZE! Pamiętajcie, że UDANE FERIE TO BEZPIECZNE
FERIE!

.
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              ŚWIĄTECZNY CZAS

  Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny, czas pokoju i pojednania oraz spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół. Tradycją w naszej szkole są coroczne jasełka, wigilie klasowe i konkursy kolęd.To miły
początek świątecznego okresu. 

   19 grudnia w naszej szkole był szczególnym dniem. Pani I. Mieczkowska zaprosiła nas na przedstawienie jasełkowe, a panie I.
Karczewska i p. Z. Słowikowska przygotowały dla wszystkich spotkanie opłatkowe. Rodzice wraz z uczniami, którzy wcielili się w
role Maryi, Józefa, Pastuszków, Aniołów i  Trzech Króli starali się przekazać nastrój tego wyjątkowego wieczoru w betlejemskiej
stajence sprzed 2 tys. lat. Po występie podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia, a potem jedliśmy przygotowane dla
nas smakołyki. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy kolędę "Dzisiaj w Betlejem". Wychowawcy spotkali się z uczniami i rodzicami
w klasach.

   22 XII pani Iza Mieczkowska przeprowadziła klasowy konkurs kolęd, w którym wyróżnienia otrzymały klasy: VI, II oraz IIIa.
Premiera jasełek pt. „Cicha noc- święta noc” przygotowanych pod kierunkiem pani Krystyny Dajnowskiej w ramach projektu
edukacyjnego klas drugich odbyła zaraz po konkursie. Inauguracji tego wydarzenia dokonała dyrektor Bożena Pelik –
Ogonowska, witając wszystkich zaproszonych gości. Na widowni prócz szkolnej braci zasiedli wójt Gminy Kiwity pan Wiesław
Tkaczuk oraz Radni Gminy Kiwity z przewodniczącym panem Cezarym Alchimowiczem. Opowieść o wędrówce do Betlejem,
narodzinach Jezusa, odwiedzających Go gości oraz składanie życzeń wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Z kolei
teksty narratorów oraz pastorałki i kolędy w wykonaniu szkolnych solistów nawiązujące do pustego miejsca przy stole, pozwoliły
oswoić smutek i dawały nadzieję. Zgodnie z zamysłem pani Krystyny przedstawienie miało skłonić do refleksji i rzeczywiście
było wzruszająco i wyjątkowo. Na koniec pani dyrektor złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i podziękowała organizatorkom za przygotowanie jasełek i konkursu.   
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     ZABAWA DYSKOTEKOWA
   Tańce, śpiewy, prezenty i konkursy- tak można opisać zabawę
choinkową, która odbyła się 4 stycznia. Zorganizowana została przez
SU pod okiem opiekuna- pana K. Tusińskiego.

   Muzyka rozbrzmiała na pierwszym piętrze od 11. Bawili się wszyscy - od
maluszków, po starszych uczniów, na nauczycielach kończąc. Młodszym
towarzyszyli rodzice i dziadkowie. W przerwach między tańcami
przeprowadzono konkursy- taniec z balonem i na gazecie. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni batonikami.
  Sala nie prezentowałaby się tak ładnie bez kolorowych strojów-
dziewczynki zamieniły się w księżniczki i wróżki, chłopcy natomiast
preferowali komiksowych bohaterów, kościejów, puchate misie. Znalazł się
jeden wyjątkowy kostium- świąteczny prezent.
  W trakcie zabawy przybył niespodziewany gość- św. Mikołaj! Wręczył
wszystkim grzecznym (i tym troszkę mniej) paczki ze słodkościami.
  Oczywiście tak świetny dzień nie odbyłby się bez dobrej muzyki, o którą
zadbali nasi DJ-owie: K. Marcinkowski oraz S. Pełkowski.
   Mamy nadzieję, że każdy się dobrze bawił i wychodził z uśmiechem na
ustach. Wierzymy że przyszłoroczna choinka będzie równie ciekawa i
osobliwa.

. fot. Z.J.

 PRAWDZIWI LUDZIE SĄ CIEKAWSI!
        Nowe zasady, które łączą uczniów

    Do tej pory w naszej szkole obowiązywał zakaz używania telefonów
komórkowych, ale tylko podczas lekcji. To z resztą normalne, nauczyciele
nie mogliby prowadzić zajęć, gdy połowa klasy grała bądź przeglądała
swoje konta na portalach społecznościowych. Przerwy większość uczniów
spędzała właśnie z tym urządzeniem w ręku, jednak od nowego roku
wprowadzono całkowity zakaz korzystania z komórek. Obowiązuje on na
terenie całej szkoły. Po kilku dniach widać już pierwsze efekty. Rówieśnicy
zaczęli ze sobą więcej rozmawiać, poznawać siebie nawzajem i
nawiązywać nowe przyjaźnie. I choć niektórzy sprzeciwiają się nowym
zasadom, to pewnie widzą ich plusy. Wcześniej nawet nie wyobrażali
sobie, że mają tyle wspólnych tematów, że przerwy bez Facebooka i
Instagrama mogą być takie radosne. Przekonali się, ile uśmiechu daje
rozmowa z kimś twarzą w twarz albo wspólna zabawa na korytarzu. W
końcu bycia z innymi, jak wszystkiego, też trzeba się nauczyć! Jest
jeszcze jeden bonus, telefony odciągały od nauki, a teraz częściej widać
uczniów z zeszytami w ręku. 
    Zakaz używania telefonów w ogóle, również podczas przerw to nowy,
prospołeczny trend, na który decyduje się coraz więcej placówek.

fot. Z.J. .
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 ZMAGANIA TRZECIOKLASISTÓW

      We współczesnym świecie brak dostępu do Internetu i innych
mediów jest niemalże niewyobrażalny. Internet to niewątpliwie duża
wygoda. Jednak nie zapominajmy, że niesie ze sobą duże zagrożenie,
jakim jest cyberprzemoc. I to właśnie było tematem głównym spotkania
profilaktycznego, zorganizowanego 7 grudnia, ze szkoleniowcem p.
Marcinem Grosmanem. Uczniowie w trzech grupach wiekowych
uczestniczyli w zajęciach.

       7 grudnia br. odbyło się spotkanie profilaktyczne ze szkoleniowcem p.
Marcinem Grosmanem. Na początku pan Marcin opowiedział nam trochę o
tym, czym się zajmuje. Jest szkoleniowcem i trenerem; pracuje z ludźmi
mającymi problemy, którzy byli lub są ofiarami przemocy. Rozmawialiśmy o
rodzajach przemocy - fizycznej i psychicznej, z których można wyodrębnić
przemoc seksualną, cyberprzemoc oraz niedożywienie. Jednak najbardziej
skupiliśmy na cyberprzemocy, czyli przemocy w internecie, której ofiarami
najczęściej są młodzi ludzie. Omówiliśmy dwa spośród wielu zachowań
składających się na cyberprzemoc - stalking i hejt. 
Pan Marcin przypomniał nam, że istnieje duża granica między hejtem, a
krytyką nieobrażającą nikogo. Podczas szkolenia rozwiązywaliśmy
krzyżówkę o przemocy. 
      Na zakończenie, podzieleni na grupy, układaliśmy historie o
cyberprzemocy, zastanawiając się przy tym, jak my byśmy postąpili na
miejscu poszkodowanych i ich znajomych. 
     Spotkanie to przypomniało nam, że musimy być bardzo ostrożni w sieci.
Nigdy nikomu nie zdradzajmy swojego hasła, loginu i danych osobowych!
Jeśli ktoś namawia nas do czegoś złego, nie bójmy się powiedzieć "nie".

TRZEBA ŻYĆ REALNYM ŻYCIEM!
  O tych sprawach warto rozmawiać przed szkodą

 STOPKA REDAKCYJNA
skład, łamanie, red. językowa i techniczna -opiekun gazetki: Edyta
Wlazło
red. nacz., sekr. red.: Aleksandra Wojtkielewicz
z-ca red. nacz., korektor: Julia Kawalir
fotoedycja: Zuzanna Januszewska
zespół redakcyjny numeru: Alicja Gojżewska, Antonina Zięba, Igor
Bekieszczuk, Weronika Łuczkowska, Kinga Rosłoń, Paulina Zwolińska,
Jakub  Majewski 
PULS SZKOŁY 
Znajdziesz nas również na: juniormedia.pl oraz na stronie szkoły:
zskiwity.pl  
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   W dniach 9-11
stycznia
trzecioklasiści z
naszej szkoły
zmierzyli się już
po raz drugi z
testami
próbnymi.     
 
    W pierwszym
dniu sprawdzali
swoją wiedzę z
matematyki i
przedmiotów
przyrodniczych.
Jak się okazało
największe
trudności sprawiła
naszym
trzecioklasistom
chemia i fizyka.
Drugi dzień

był dniem języków
obcych. Uczniowie
pisali egzamin z
wybranego przez
siebie języka i, jak
twierdzą,  poradzili
sobie z nimi
bezproblemowo.   
   Trzeciego i
ostatniego dnia
testów zmierzyli
się z językiem
polskim, historią i
WOS-em.
Największy próg
trudności do
pokonania pojawił
się podczas zadań
gramatycznych z
języka polskiego i
zadań z historii. 
 

    Za wszystkich
trzecioklasistów
trzymamy kciuki i
życzymy im
powodzenia w
następnych
testach próbnych
w marcu oraz
podczas tego,
najważniejszego
dla nich
egzaminu, który
czeka ich w
drugiej połowie
kwietnia. 

. .

.

. .
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	ŚWIĄTECZNY CZAS
	Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny, czas pokoju i pojednania oraz spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Tradycją w naszej szkole są coroczne jasełka, wigilie klasowe i konkursy kolęd.To miły początek świątecznego okresu.      19 grudnia w naszej szkole był szczególnym dniem. Pani I. Mieczkowska zaprosiła nas na przedstawienie jasełkowe, a panie I. Karczewska i p. Z. Słowikowska przygotowały dla wszystkich spotkanie opłatkowe. Rodzice wraz z uczniami, którzy wcielili się w role Maryi, Józefa, Pastuszków, Aniołów i  Trzech Króli starali się przekazać nastrój tego wyjątkowego wieczoru w betlejemskiej stajence sprzed 2 tys. lat. Po występie podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia, a potem jedliśmy przygotowane dla nas smakołyki. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy kolędę "Dzisiaj w Betlejem". Wychowawcy spotkali się z uczniami i rodzicami w klasach.     22 XII pani Iza Mieczkowska przeprowadziła klasowy konkurs kolęd, w którym wyróżnienia otrzymały klasy: VI, II oraz IIIa. Premiera jasełek pt. „Cicha noc- święta noc” przygotowanych pod kierunkiem pani Krystyny Dajnowskiej w ramach projektu edukacyjnego klas drugich odbyła zaraz po konkursie. Inauguracji tego wydarzenia dokonała dyrektor Bożena Pelik – Ogonowska, witając wszystkich zaproszonych gości. Na widowni prócz szkolnej braci zasiedli wójt Gminy Kiwity pan Wiesław Tkaczuk oraz Radni Gminy Kiwity z przewodniczącym panem Cezarym Alchimowiczem. Opowieść o wędrówce do Betlejem, narodzinach Jezusa, odwiedzających Go gości oraz składanie życzeń wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Z kolei teksty narratorów oraz pastorałki i kolędy w wykonaniu szkolnych solistów nawiązujące do pustego miejsca przy stole, pozwoliły oswoić smutek i dawały nadzieję. Zgodnie z zamysłem pani Krystyny przedstawienie miało skłonić do refleksji i rzeczywiście było wzruszająco i wyjątkowo. Na koniec pani dyrektor złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i podziękowała organizatorkom za przygotowanie jasełek i konkursu.

	ZABAWA DYSKOTEKOWA
	PRAWDZIWI LUDZIE SĄ CIEKAWSI!
	Nowe zasady, które łączą uczniów
	Do tej pory w naszej szkole obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych, ale tylko podczas lekcji. To z resztą normalne, nauczyciele nie mogliby prowadzić zajęć, gdy połowa klasy grała bądź przeglądała swoje konta na portalach społecznościowych. Przerwy większość uczniów spędzała właśnie z tym urządzeniem w ręku, jednak od nowego roku wprowadzono całkowity zakaz korzystania z komórek. Obowiązuje on na terenie całej szkoły. Po kilku dniach widać już pierwsze efekty. Rówieśnicy zaczęli ze sobą więcej rozmawiać, poznawać siebie nawzajem i nawiązywać nowe przyjaźnie. I choć niektórzy sprzeciwiają się nowym zasadom, to pewnie widzą ich plusy. Wcześniej nawet nie wyobrażali sobie, że mają tyle wspólnych tematów, że przerwy bez Facebooka i Instagrama mogą być takie radosne. Przekonali się, ile uśmiechu daje rozmowa z kimś twarzą w twarz albo wspólna zabawa na korytarzu. W końcu bycia z innymi, jak wszystkiego, też trzeba się nauczyć! Jest jeszcze jeden bonus, telefony odciągały od nauki, a teraz częściej widać uczniów z zeszytami w ręku.
	Zakaz używania telefonów w ogóle, również podczas przerw to nowy, prospołeczny trend, na który decyduje się coraz więcej placówek.



	TRZEBA ŻYĆ REALNYM ŻYCIEM!
	ZMAGANIA TRZECIOKLASISTÓW
	O tych sprawach warto rozmawiać przed szkodą
	W dniach 9-11 stycznia trzecioklasiści z naszej szkoły zmierzyli się już po raz drugi z testami próbnymi.
	był dniem języków obcych. Uczniowie pisali egzamin z wybranego przez siebie języka i, jak twierdzą,  poradzili sobie z nimi bezproblemowo.       Trzeciego i ostatniego dnia testów zmierzyli się z językiem polskim, historią i WOS-em. Największy próg trudności do pokonania pojawił się podczas zadań gramatycznych z języka polskiego i zadań z historii.
	Za wszystkich
	trzecioklasistów trzymamy kciuki i życzymy im powodzenia w następnych testach próbnych w marcu oraz podczas tego, najważniejszego dla nich egzaminu, który czeka ich w drugiej połowie kwietnia.
	W pierwszym dniu sprawdzali swoją wiedzę z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Jak się okazało największe trudności sprawiła naszym trzecioklasistom chemia i fizyka. Drugi dzień
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