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  CHWILE z KSIĄŻKĄ

.

 21 lutego w MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO uczniowie klasy 3a gim. udali się na
spotkanie w Gminnej Bibliotece w Kiwitach. Celem
wyjścia było oczywiście zaopatrzenie się w nowości
książkowe, a oprócz tego podciągnięcie kompetencji
językowych czemu posłużyła gra w kalambury. 
   Gra, w której uczestnicy odgadują hasła za pomocą
rysunków i mimiki, nie mogąc wypowiadać słów, wyzwoliła
pokłady energii. Do tego można było się odnaleźć i
sprawdzić w określonej roli, np. prowadzącego. Motywem
przewodnim były polskie przysłowia, które przygotowała p.
Edyta. Zabawa była wyśmienita, a uczniowie planują już
kolejne zajęcia w bibliotecznej scenerii.

   JĘZYKOWE KALAMBURY 
            w BIBLIOTECE

.

.

    ZAPAŚNICY ZNOWU się   
               SPISALI na MEDAL!

Coraz mniej Polaków czyta
książki. Pomimo, że
powstaje ich dużo,
zabiegane społeczeństwo
po prostu ma niewiele czasu
na relaks z lekturą.
 Ferie to czas odpoczynku i
luzu. Doskonała okazja, by
nadrobić zaległości
czytelnicze. A zebrał się
tego u mnie stosik! W tym
roku bardzo zachęcały do
czytania plakaty,
przygotowane przez
bibliotekarkę panią Izabelę
Karczewską. Były one
rozwieszone w całej naszej
placówce. Bibliotekarka
namawiała, żeby na te
dwutygodniowe wakacje od
szkoły wypożyczyć sobie
książkę i poczytać tak dla
przyjemności.  A Wy
wypożyczyliście coś na
ferie? Postanowiliśmy to
sprawdzić. Ku naszemu
rozczarowaniu tylko garstka
w wolnym czasie sięgnęła
po lekturę. Jeśli ktoś
naprawdę chce czytać, na
książkę zawsze znajdzie
trochę czasu. Niektórzy to
naprawdę muszą się
zastanowić, co tak
naprawdę „pożera” im czas.
Może za długo przebywają
w świecie wirtualnym? może
za dużo oglądają telewizji…
? Moja chwila na pisanie do
gazetki się właśnie
skończyła, idę…
POCZYTAĆ!
  red. nacz. Aleksandra W.

 Często piszemy o
sukcesach zapaśników
trenowanych przez p.
Pawła Wasilewskiego.
Trener poważnie traktuje
zmagania najmłodszych,
skutecznie zachęcając do
ich do wysiłku. Z każdych
zawodów przywożą
medale. Nie zawiedli i tym
razem. 
 17 lutego br. w Lidzbarku
Warmińskim obyły się
Mistrzostwa Województwa
Warmińsko - Mazurskiego
w Zapasach w stylu
klasycznym juniorów.
Uczniowie naszej szkoły
przywieźli trzy złote
medale (Jakub
Walczyński- kat. 55kg,
Bartosz Sobolewski-m32
Jakub Bilkiewicz- m70 ),
jeden srebrny (Oliwier
Wieczorek- m38 ) oraz
jeden brązowy (Filip Żyła-
m40).

.

.

.
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  My się zimy nie boimy i na ferie 
 do biblioteki przychodzimy! 

.

 „Opowieść
wigilijna” Karola
Dickensa w adaptacji
aktorów Teatru
Współczesnego z
Krakowa to spektakl,
na który pojechali
uczniowie klas IV, VII
i III gimnazjum w
ostatni dzień przed
feriami. Historia
wewnętrznej
przemiany gnuśnego
londyńskiego
sknerowatego starca
dostarczyła im
subtelnego humoru,
refleksji i dreszczyku
emocji. 
 Wycieczkowicze byli
pod wrażeniem
wyrazistych postaci i
magii widowiska. W
czasie spektaklu

wiele zmieniało się na
samej scenie. Twórcy
sztuki w efektach i
wrażeniach
wizualnych postawili
bowiem na
nowoczesne środki
wyrazu – multimedia.
 W drodze powrotnej
uczniowie opowiadali
sobie o przeżyciach z
przedstawienia, które
długo nie da o sobie
zapomnieć. Wyjazd
zorganizowała pani
Edyta Wlazło.
Opiekunami byli
również pani A. Bilicka
i P. Wasilewski.
 Klasy młodsze
trochę wcześniej
obejrzały „Karolcię”

w wykonaniu
aktorów tego
samego teatru.
   Dzieci były
zachwycone historią
Karolci, która dzięki
magicznemu
koralikowi wraz ze
swoim nowym kolegą,
Piotrem, przeżywała
na ich oczach wiele
ciekawych i
zabawnych przygód.   
   Spektakl uczył, że
najszczęśliwsi
jesteśmy wtedy, gdy
przyczyniamy się do
szczęścia innych. Ten
wyjazd zorganizowała
im pani Mariola
Pryszlak. Opiekę
sprawowała również
pani L. Krumin.

  „Kaczka Dziwaczka” w wykonaniu aktorów z teatru Art- Re z 
 Krakowa, faworki, ciasteczka, pizza oraz inne pyszności,  „wierszyki
na deser”, wizyta policjantki, ludowe tańce przy śpiewach Kiwiczanek,
bajki, baśnie, gry, zabawy ruchowe i plastyczne, wspaniała pani
Grażyna Kaźmierowska i jej gitara, a także ciekawostki o różnych
krajach jako motywy przewodnie poszczególnych dni 1. tygodnia ferii.
Te i wiele innych atrakcji zapewniła naszym najmłodszym uczniom pani
Jadwiga Błażewicz- Jędrych - kierownik Gminnej Biblioteki w Kiwitach. 
 
  Tydzień temu pisaliśmy, jak radośnie spędzić ferie, nawet jeżeli nigdzie nie
wyjeżdżamy. Można zwiedzać naszą najbliższą okolicę, wprowadzać w
życie noworoczne postanowienia czy spędzić z bliskimi czas 
na wspólnej zabawie, choćby na planszówkach czy po prostu na kanapie z
książką, do czego namawiała przed feriami szkolna bibliotekarka
zaczepnymi folderami na korytarzach szkolnych. Wychodzi na to, że można
kreatywnie i ciekawie spędzić ferie, nawet jeżeli nigdzie się nie wyjedzie. Na
pewno długo nie zapomną ferii ci, którzy spędzili je w Bibliotece Gminnej w
Kiwitach.
   Było tam tylu ludzi, którzy zaangażowali się w przygotowanie atrakcji dla
dzieci! Wszyscy fantastycznie i twórczo odpoczywali, łącząc miłe z
pożytecznym. Z ramienia szkoły sprawowało opiekę animacyjną aż 5 pań: p.
I. Karczewska, p. M. Pryszlak, p. L. Cybowska, p. K. Czerniawska i p. I.
Mieczkowska. 
   Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie równie atrakcyjnie. Wszystko
sfinansowane było zarówno przez Gminną Bibliotekę jak i Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

.

 Wędrówka w krainę wyobraźni
  wyjazd na spektakle do LDK

Z.J.

.
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 I MY GRALIŚMY Z JURKIEM OWSIAKIEM! 

  W końcu nigdy nie
wiadomo, kiedy ktoś z
nas będzie potrzebował
wsparcia medycznego
z ufundowanych
przez fundację
Owsiaka sprzętów.

   WIZYTA DZIELNICOWEGO
-  st. asp. p. Macieja
Zielińskiego 

 WOŚP nikomu nie trzeba przedstawiać. 
 Akcja zadomowiła się w świadomości
Polaków. Wolontariusze, darczyńczy i
dobroczyńczy działają już od ponad 20 lat. U
nas w szkole uczniowie klasy IV, V oraz IIIa
gimnazjum 14 stycznia wzięli udział w zbiórce
tegorocznych datków (dla wcześniaków oraz
wszystkich chorych potrzebujących
specjalistycznego sprzętu medycznego).
Pomimo wysokiego mrozu, nasi wolontariusze
dzielnie zbierali pieniądze w Żegotach,
Stoczku Klasztornym oraz Kiwitach.
 Pomoc drugiemu człowiekowi, to najbardziej
szlachetna rzecz na świecie. Pomagając, stajemy
się lepsi i mamy satysfakcję. To piękne, że nawet
najmłodsi tak chętnie wzięli udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Całość
koordynował anglista - p. Daniel Żuromski, który
bardzo wspierał młodych wolontariuszy. 

      DWIE  PIECZENIE JEDNEGO DNIA
    W ostatnim tygodniu przed feriami wczesnym popołudniem klasy VI, VII i
IIIb wraz z nauczycielami i samą panią dyrektor pojechali do Kierwin na
oficjalne otwarcie nowego placu zabaw. Na miejscu czekało już na nich
ognisko i kiełbaski. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Kiwity pan
Wiesław Tkaczuk i zastępca wójta pan Jacek Pawlik. Uczniowie mieli
ogromną frajdę, testując urządzenia do ćwiczeń. W związku z tym, że
spadł śnieg, nie mogło się obyć bez walki na śnieżki. Wszyscy świetnie się
przy tym bawili. Z uśmiechem na twarzy wrócili do szkoły, gdzie czekał na
nich ciepły obiad - znowu ... pieczeń.

.

.

.

W każdym miejscu
z wolontariuszami była
również sama pani
dyrektor. 
 A wy, przekazaliście
choćby złotówkę na
WOŚP i dostaliście
znane na całym
świecie serduszko?
Jeżeli nie, zróbcie to w
przyszłym roku.

  Przed każdymi feriami do naszej szkoły
przybywa na pogadankę dzielnicowy - pan
Maciej Zieliński. Cel oczywisty, porozmawiać z
nami o bezpiecznym spędzaniu wolnego
czasu.
  Oprócz bezpieczeństwa podczas zabaw
sierżant lidzbarskiej policji mówił też o tym, że
nawet kiedy siedzimy w domu, powinniśmy być
bardzo ostrożni. Chodziło mu o portale
społecznościowe, na których czyhają
niebezpieczeństwa. Wspomniał także o
nieszczelnych piecykach gazowych, zachęcając
do montowania specjalnych czujników
ostrzegających przed ulatniającym się
bezbarwnym i bezwonnym gazem. Jeśli chodzi o
bezpieczeństwo zawsze lepiej zrobić więcej niż
mniej! 

.

.

Z.J.
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  WALENTYNKOWA FAMILIADA

    DRUGOKLASIŚCI PRZED       
        INTELEKTUALNYM             
              WYZWANIEM!

.

  CZYM WŁAŚCIWIE JEST MIŁOŚĆ?
  Na to pytanie próbują odpowiedzieć ludzie od zarania dziejów. Radość, ale też smutki, uniesienia i
zachwyty, jakie ze sobą niesie stanowią wciąż niewyczerpalne źródło tematów dla artystów. Jedno
jest pewne miłość jest siłą i energią bez której człowiek nie może się harmonijnie rozwijać ani zaznać
szczęścia.
  Walentynki mają tylu zwolenników co przeciwników. Uczniowie klas trzecich gimnazjum
uznali, że nie ma nic złego w skorzystaniu z dodatkowej okazji, by powiedzieć komuś „kocham
cię” „lubię” czy „uwielbiam”. Pod kierunkiem p. I. Borsuk przygotowali dla starszych żaków
walentynkową familiadę z nagrodami. 
  Najpierw przekazali kolegom garść ciekawostek, dotyczących genezy Dnia Zakochanych.
Następnie każda klasa wyłoniła ze swojego grona przedstawicieli, by zmierzyli się ze sobą w
konkursie. A nie mieli łatwego zadania, bowiem musieli nie tylko znać właściwe odpowiedzi na
postawione pytania, ale też rozważyć, jakich odpowiedzi udzielili ankietowani.  Co kupujemy w
walentynki? Co może być czerwone? Jaką znasz parę kochanków z literatury?  – to tylko niektóre z
pytań, na które musieli odpowiedzieć wytypowani przedstawiciele braci uczniowskiej. Jak na
prawdziwą „Familiadę” przystało nie mogło też zabraknąć rozmów konferansjera (w tej roli Szymon z
kl. IIIa) z członkami „rodzin” ani ich charakterystycznych sucharów. Było bardzo miło i wesoło.
Spotkanie zakończyło rozdanie kartek walentynkowych od tygodnia gromadzonych przez „pocztę
walentynkową”, stacjonującą tymczasowo na terenie szkoły.
  Na koniec apelu pani dyrektor wspomniała, że walentynki  to nie tylko dzień miłości, to dzień
serdecznych relacji z przyjaciółką, przyjacielem, kimś lubianym, podziwianym. I tak po prostu
wyróżniła gestem wszystkich zebranych na korytarzu.

     KONKURSY
    20 stycznia br. reprezentanci z naszej szkoły
wzięli udział w Otwartych Mistrzostwach
Województwa Kadetów i Juniorów w
Zapasach w stylu wolnym, które odbyły się w
Kętrzynie. Siedmioro zawodników,
przygotowanych przez trenera p. Pawła
Wasilewskiego, stanęło na podium. 
     Uczniowie odnieśli sukcesy nie tylko w
sporcie. Mateusz Łuczkowski wziął udział w
konkursie plastycznym “Zapobiegajmy
pożarom”. Jego praca została wyróżniona
nagrodą w Starostwie Powiatowym i
zakwalifikowana została do następnego etapu.     
                                         Gratulujemy!

  Próbne egzaminy drugiej klasy gimnazjum
rozpoczęły się dnia 13 lutego a zakończyły 15
lutego 2018r. Uczniowie lekko zdenerwowani,
lecz z uśmiechem na twarzy podjęli się
rozwiązywania testów. 
  Jak twierdzą, największą trudność sprawił
egzamin z języka rosyjskiego, a najlepiej poradzili
sobie z biologii i języka polskiego. Niektórzy z
uczniów mówili, że żadna część egzaminu nie
była trudna, jednak czy to prawda dowiemy się po
sprawdzeniu arkuszy przez nauczycieli.

.

  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: Karolina Tkaczuk,
Agata Macias, Alicja Gojżewska, Karolina
Tomaszewska
 PULS SZKOŁY 
  Znajdziesz nas również na: juniormedia.pl oraz
na stronie szkoły: zskiwity.pl 

fot. Z.J.
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