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   NASI ZAPAŚNICY ZNOWU 
 DALI POWÓD DO DUMY!

   OTO KLASYFIKACJA:

Nasi uczniowie pod okiem
trenera pana Pawła
Wasilewskiego wzięli udział
w kolejnych zapaśniczych
zawodach. Tym razem był
to I Rzut Wojewódzkiej Ligi
Międzyszkolnej Młodziczek i
Młodzików w zapasach w
stylu klasycznym w Rybnie.
Jak zwykle pokazali na co
ich stać.  

I miejsce - Jakub
Walczyński 
I miejsce - Zuzanna
Baraniak
I miejsce - Dawid Potasznik
II miejsce - Bartosz
Sobolewski
III miejsce - Hubert Parzych
III miejsce - Klaudia
Sulżycka
III miejsce

Dominik Brzozowski
Wielka wola walki naszych
zawodników dała nam
również drugie miejsce w
drużynowej klasyfikacji.To
pokazuje, jakich zdolnych
mamy sportowców. Kto wie,
może za kilka lat
zobaczymy ich w telewizji
na międzynarodowych
arenach?

     "LEKTURY NA ZAWSZE W PAMIĘCI"
  Konkurs czytelniczy w  Bibliotece Gminnej 
   tylko dla tych, którzy mają dobrą pamięć

Jak już wspominaliśmy  w
poprzednim numerze, wielu
z nas po prostu nie czyta.
Aby zachęcić młodzież do
lektury, polonistka pani
Edyta Wlazło wraz z
paniami Izabelą
Karczewską i Jadwigą
Błażewicz - Jędrych
kierownik Gminnej
Publicznej Biblioteki w
Kiwitach - również
fundatora

nagród, przygotowały
konkurs czytelniczy oparty
aż na 10 lekturach! Z relacji
uczestników wynikało, że
zadania konkursowe były
bardzo trudne, choć jak się
okazało nie wszystkie
dotyczyły treści lektur.   
 Uczestnicy musieli
wyjaśnić, np. związki
frazeologiczne i potwierdzić
tezę, że książki są
naszymi towarzyszami,

których sami sobie
wybieramy. Najwięcej
punktów zdobyła Julia
Kawalir, tuż za nią
uplasowały się Kinga
Rosłoń i Aleksandra
Wojtkielewicz. 
   Molom książkowym
serdecznie gratulujemy, a
pozostałych zapraszamy
do biblioteki.
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 Już niebawem uczniowie
klas trzecich będą musieli
wybrać typ szkoły
ponadgimnazjalnej, która
spełni ich wszelkie
oczekiwania. Poradami w
tym zakresie służy pani
Joanna Świerczyńska
doradca zawodowy. Oferty
szkół również znają.    s. 5

       TRZECIOKLASIŚCI
       PRZED WYBOREM

.

https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-
swobodnych/Absolwent-na-%C5%9Bwiecie-
grafika-wektorowa/27403.html

.
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     GRADKA dla   
  „PRZYSZŁYCH” 
    STRAŻAKÓW
   - konkurs wiedzy     
   pożarniczej   

            PIĘKNA PŁEĆ I PIĘKNY BALET
                      czyli Dzień Kobiet w naszej szkole

.

    Balet w
wykonaniu
chłopaków
specjalnie
przygotowany na
Dzień Kobiet z
pewnością
przejdzie do
historii. To hit
programu według
pomysłu opiekunki
SU p. Izabeli
Mieczkowskiej.
Dzień Kobiet to
bardzo wyjątkowe

święto. W tym roku
w naszej szkole był
obchodzony
zupełnie inaczej niż
kiedykolwiek.
Oprócz baletu,
który cieszy się
dużą popularnością,
nasi wspaniali
mężczyźni i ich
koordynatorka
przygotowali dla
nas również
ciekawą prezentację
multimedialną,

w której zostały
umieszczone cytaty,
rozbawiające
wszystkich do łez.   
         
    Uczniowie klasy VI
przeczytali
krótkie podziękowania
dla każdej
przedstawicielki płci
pięknej. Nie mogło
zabraknąć również
konkursu, jakim były
wyjątkowe
kalambury.

Dwie drużyny:
damska i męska
rywalizowały ze
sobą, pokazując
elementy typowe dla
płci przeciwnej. Tu
lepsi okazali się
panowie, ale
jesteśmy pewni, że
panie nie pokazały w
pełni na  o je stać.
Jedno trzeba
przyznać, było
komicznie.
Wyobraźcie

sobie kobietę, którą
udaje młot
pneumatyczny i w
dodatku nie do końca
wie, do czego on
służy. Albo
mężczyzna, który
nakłada niewidoczny
puder. Zabawne,
prawda? I tak właśnie
spędziliśmy ten
dzień, bo uśmiech
musi się nas zawsze
trzymać.

Dnia 5 kwietnia 2018
roku w Komendzie
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w Lidzbarku
Warmińskim odbyły
eliminacje powiatowe
41. edycji
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież
zapobiega pożarom".
Do tegorocznej
rywalizacji przystąpiło
24 uczestników, którzy
przebrnęli eliminacje w
poszczególnych
miastach i gminach
powiatu lidzbarskiego.
Turniej składał się z
testu pisemnego oraz
finału ustnego, podczas
którego młodzi
sympatycy
pożarnictwa musieli
wykazać się przed
komisją znajomością
przepisów
przeciwpożarowych,
historią pożarnictwa i
nazewnictwem sprzętu
pożarniczego. Tym
razem naszym się nie
powiodło. Ktoś inny
zajął miejsce na
podium. Nie mniej
jednak gratulujemy
naszym udziału i
współzawodnictwa! 

fot. M. M.
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  Dzisiaj trudno oszacować liczbę zabitych Żołnierzy Wyklętych ze względu na 50 lat działań komunistycznej
propagandy. Na szczęście wraca pamięć o ludziach, którzy nie złożyli broni po wejściu Armii Czerwonej, działając w
antykomunistycznym podziemiu. Mimo, że nie wszyscy z nich byli kryształowego charakteru to celem większości była
walka o niepodległość, a za taką postawę należy im się najwyższy szacunek.
  02.03  Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych uhonorowaliśmy w szkole uroczystym apelem. Pan Jerzy Burza wraz z uczniami
klas trzecich gimnazjum przygotował montaż słowno – muzyczny. Na potrzeby występu specjalnie dobrano rockowe i metalowe
kompozycje muzyczne (Młynkowa, Sabaton, Forteca) również oddające hołd i utrwalające w pamięci - bohaterów. Całość
stworzyła wspaniały klimat. Uczniowie dowiedzieli się o ludziach, którzy za wiarę w wolność stali się „wyklęci”. Ich miłość do
ojczyzny, honor były wystawiane na próbę w ubeckich podziemnych katowniach, gdzie czekali na wyrok w sfingowanych
procesach. Można się było sporo o nich dowiedzieć o tych największych legendach, m.in. Danucie Siedzikównej  ps. Inka, 18
letniej sanitariuszce niesłusznie oskarżonej o zabicie funkcjonariusza UB i MO, mjr Marianie Biernaciaku ps. Orlik, który bronił
ludności polskiej przed atakami przemocy ze strony komunistów, podporuczniku Anatolu Radziwoniku ps. Olek legendzie ruchu
oporu na byłych polskich ziemiach wschodnich, czy rotmistrzu Witoldzie Pileckim, założycielu Tajnej Armii Polskiej, autorowi
raportów o Holokauście i in. działających w ruchu oporu. Cześć ich pamięci!

     CZEŚĆ PAMIĘCI ŻOŁNIERZOM         
                                 NIEZŁOMNYM!

. .
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   DZIEŃ z AKCENTEM na ZIELONY

Siatkówka, tworzenie najdłuższego węża z mąki i mydła, występy i w języku angielskim, quizy o świętym Patryku, klasowe konkursy na ubranie
leprikona, a także słodkie upominki dla osoby, która w swoim stroju miała najwięcej zielonych elementów. To wszystko na Pierwszy Dzień Wiosny
przygotowała dla nas anglistka pani Paulina Romanik przy wsparciu pana Daniela Żuromskiego.
  Ten dzień był wyjątkowy od samego rana. Korytarze i sale szkolne zazieleniły się od bluz, bluzek, spodni chustek, spódniczek, sukieneczek. Uczniowie
cieszyli się z nadchodzącego wiosennego słońca i atrakcji, jakie na nich czekały oraz szykowali swoje zielone stoiska ze zdrową żywnością. Masa
konkursów wywołała na twarzach dużo radości, a wszystko potęgował fakt, że żadna klasa nie miała lekcji. Był to dzień, który spędzaliśmy bez internetu i
telefonu, ale za to razem, zintegrowani i uśmiechnięci. Ważnym elementem tego celebracji dnia był wspólny posiłek - gratisowa zupka, oczywiście zielona
ogórkowa oraz kiełbaska z bułeczką i wodę. Nauczyciele chcieli pokazać młodzieży, że wszystkie urządzenia pochłaniają tylko ich czas i nie wnoszą w
życie nic pozytywnego. Jak wiecie, od tego roku w naszej szkole panuje całkowity zakaz używania telefonów. Nie raz udało nam się podsłuchać Wasze
sprzeciwy, ale cieszymy się, że chociaż przez ten jeden wyjątkowy ZIELONY dzień udało się uniknąć narzekań. Wiosna to także czas refleksji. Zielony kolor
symbolizuje świeżość, odradzanie się. Czy jednak udaje się nam żyć zgodnie z naturą? Czy nie wyrzucamy papierków gdzie popadnie, czy segregujemy
śmieci? Czy oszczędzamy energię i wodę? Warto się nad tym zastanowić, bo przecież to od nas samych zależy, w jakim środowisku żyjemy. Nomen omen
nasz zielony dzień wypadł w Światowy Dzień Wody. Teraz to już wiosna musi przyjść!

. .
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   15 marca br. odbyła się kolejna edycja
matematycznego Kangura. Szkolnymi
koordynatorkami były matematyczki: p. Ania
Gągała i p. Oksana Sytczyk. Uczniowie naszej
szkoły mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz
logiczne myślenie. Jak się okazało było to
niełatwe zadanie i nawet najlepsi przyznają, że nie
poszło im dobrze. My, mimo wszystko, trzymamy
kciuki za wysokie wyniki!

  W marcu odbyły się ostatnie próbne egzaminy gimnazjalne, już nie
kameralnie w klasach, ale tak, jak na prawdziwym egzaminie. 
  Na pierwszy rzut poszedł język angielski. Tu już tradycyjnie najwięcej
kłopotu sprawiła gramatyka i napisanie e-maila. „ Język polski, historia i
WOS nie były takie trudne”- relacjonuje uczennica 3a. O dziwo nasi
gimnazjaliści mieli kłopot z biologią, która do tej pory wydawała im się dość
prosta.  A matematyka? „Nie zabrakło zadań, które niejednego z nas
sprowadziły na manowce, ale czuję, że nie będzie źle”- powiedział nam tuż
po napisaniu uśmiechnięty uczeń. Oczywiście, jak zawsze, po każdej próbie
trzecioklasiści rozmawiali z nauczycielami o swoich wynikach - co mają
opanowane, a co należałoby powtórzyć.     Zostało niewiele czasu,
przypominamy egzaminy zewnętrzne już 18-20 kwietnia, więc do roboty!
Swoje umiejętności możecie sprawdzić, rozwiązując przykładowe arkusze
z CKE. 

 TRUDNA BIOLOGIA  I KŁOPOTLIWE
ZADANIE   Z MATEMATYKI, czyli ostatnie
próbne   egzaminy trzecioklasistów

.

.

 WAŻNE DECYZJE dla TRZECIOKLASISTÓW
  Wiosną gościmy w szkole przedstawicieli placówek
ponadgimnazjalnych. Odwiedzili nas ZSiPO, przyszłe KLO, ZSZ i
ostatnio LO. Mówiąc o bazie, poziomie szkoły, nowych profilach,
zapleczu, zajęciach dodatkowych, z kim współpracują itp.
zachęcali do nauki u nich. Zapraszali na dni otwarte, by poczuć
klimat w ich szkole. Dużo informacji, niemało
stresu, ważne decyzje...rekrutacje tuż, tuż.

 KANGUR MATEMATYCZNY
  KANGUR LOGICZNY
 

fot. Z.J.

.

STOPKA
REDAKCYJNA
skład, łamanie, red. jęz. i techn. - opiekun Edyta
Wlazło 
red. nacz., sekr. red.: Aleksandra Wojtkielewicz;
z-ca, korektor: Julia Kawalir;
fotoedycja: Zuzanna Januszewska;
 red. numeru: Alicja Gojżewska, Dominika
Maruszczak, Kinga Rosłoń.
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