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ŻYCIORYS WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO w SZKOLNYM TEATRZE CIENI.

WYSTĘPUJĄ UCZNIOWIE KLASY 7A

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY-
                              WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

   Wszyscy byliśmy zaskoczeni jak w
ciekawy sposób przedstawiono nam
życiorys naszego patrona szkoły-
Wojciecha Kętrzyńskiego. Klasa 7a wraz
z wychowawczynią Panią Elżbietą
Makowską przygotowali dla nas teatr
cieni. Po raz pierwszy mogliśmy
uczestniczyć w tak nietypowym
przedstawieniu w naszej szkole.
 Uczniowie z zaciekawieniem śledzili
przedstawione losy naszego patrona od
jego narodzin w roku 1838, po
zaangażowanie w działalność
patriotyczną i pracę naukową, aż do
śmierci w roku 1918. Usłyszeliśmy  dwa
piękne wiersze napisane przez
W.Kętrzyńskiego, a wyrecytowane przez
Oliwię z klasy 5b i Mikołaja z klasy 7c. 
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           ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ SZKOŁY

WOJCIECH KĘTRZYŃSKI - nasz patron.

.

    Każdego roku obchodzimy Dzień Patrona naszej
szkoły, którym jest Wojciech Kętrzyński. Był on 
wybitnym polskim historykiem, wieloletnim
dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Lwowie oraz członkiem Towarzystwa
Historycznego we Lwowie. Nasz patron dał się
poznać jako historyk, etnograf, polityk, publicysta
oraz poeta. 
    Na szkolną uroczystość upamiętniającą tą wybitną
postać polskiej kultury i nauki zostali zaproszeni liczni
goście między innymi Warmińsko- Mazurski Kurator
Oświaty- Pan Marek Nowacki. 
Nasi goście oraz społeczność szkolna mogli obejrzeć
wspaniałe widowisko w wykonaniu klasy 7a.  W tym
roku przygotowano niesamowity teatr cieni.
Uczniowie, którzy wcielili się w aktorów, przedstawili
bogaty życiorys naszego patrona. Wszyscy
oglądaliśmy z zaciekawieniem.
J&J
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       78. ROCZNICA
ZBRODNI KATYŃSKIEJ

KATYŃ- PAMIĘTAMY

Uczennice z klasy 7b

.

  
    Dlaczego w dniu 13 kwietnia składamy hołd
zamordowanym w Katyniu i w kilku podobnych
miejscach? Otóż przez całe lata propaganda
sowiecka i peerelowska twierdziły, że sprawcami
zbrodni katyńskiej byli Niemcy. Związek Sowiecki do
zbrodni katyńskiej przyznał się dopiero 13 kwietnia
1990 r.   
     W naszej szkole w tym roku właśnie 13 kwietnia
odbył się apel poświęcony Narodowemu Dniu
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 78. rocznicę
Zbrodni Katyńskiej odbył się w szkole apel
przygotowany przez uczniów klasy 7b wraz ze
swoim wychowawcą Panem Mirosławem
Karolakiem. Uczennice odczytały przygotowane
teksty dotyczące tego zdarzenia. Wyrecytowano
kilka wierszy poświęcone tej okrutnej zbrodni.
Najbardziej przemówił do nas wiersz Zbigniewa
Herberta "Guziki".
Monika i Agata z 7b
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Nasze kartki wielkanocne

Wesołego Alleluja ! Każda kartka piękna .

       POZNAJEMY  ZWYCZAJE I TRADYCJE             
                           WIELKANOCNE

  Zwyczaj wysyłania życzeń
świątecznych stał się popularny
na całym świecie w latach
dwudziestych XX wieku.  Kartka
jest miłą niespodzianką i ozdobą,
która postawiona choćby na stole
, przez długi czas przypomina o
tych, którzy ją do nas wysłali. My
też na godzinie wychowawczej
wykonaliśmy własne wielkanocne
kartki. Zdobiliśmy je elementami
związanymi ze świętami 
wielkanocnymi np: kurczaczki i
króliczki. Następnie mieliśmy je
wysłać do kogoś bliskiego, bo to
piękny zwyczaj.
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Aktywność młodych ludzi w internecie- nasza burza mózgów.

.

          KLASOWE  WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI 
                                 ABECADŁO

         Pewnego poniedziałku wyszliśmy z klasą do
biblioteki "ABECADŁO". Po wejściu do biblioteki i
odłożeniu naszych rzeczy do szafek, na dużej białej
kartce pisaliśmy flamastrami co robimy codziennie w
Internecie. Okazało się, że spędzamy sporo czasu
przed komputerem i wykonujemy różne czynności od
grania po korzystanie z portali społecznościowych.   
   Następnie dostaliśmy kartki, na których należało
wpisać swój nick i zadać pytanie. Pani prowadząca
zebrała kartki i rozdała je losowo, aby każdy dostał
pytanie nie wiadomo od kogo, tak jak w
Internecie.Następnie druga osoba też napisała swój
nick i odpowiedziała na zadane pytanie. Wtedy pani
znów zebrała kartki i odczytała nasze odpowiedzi.
Wtedy okazało się,  że sporo uczniów podawało w
swoich wypowiedziach dane, które nie należy
podawać osobom nieznajomym tj. wiek, prawdziwe
imię, czy adres zamieszkania. W tej sytuacji
przedstawiono nam prezentację jak powinniśmy
właściwie zachowywać używając internetu.ZUZIA

.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 10 04/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLProsto z 15-ki

SZKOLNY TURNIEJ
SZACHOWY w SP15

Kuba i Piotr z klasy 4c

KUBA ZWYCIĘSCA

   Wielu naszych kolegów i koleżanek wzięło
udział w  Szkolnym Turnieju Szachowym,
który odbył się w marcu tego roku. W sumie
zgłosiło się 48 uczestników z klas I- VII. Z
naszej klasy 4c zgłosili się Kuba i Piotrek.
Nasi koledzy świetnie sobie radzili w całym
turnieju, Kuba nawet otrzymał medal za
zwycięstwo.Atmosfera w trakcie turnieju
była świetna. Oczywiście każdy ze sobą
rywalizował, jednak była to "zdrowa"
rywalizacja. 
   Nauka gry w szachy sprzyja
wszechstronnemu rozwojowi ucznia -
kształci pamięć, umiejętność
abstrakcyjnego i logicznego myślenia,
rozwija wyobraźnię przestrzenną. 
Dlatego też wpływa na rozwój intelektu,
zwiększa aktywność umysłową,
rozbudza twórcze zdolności. Warto grać
w szachy!
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LOTERIA FANTOWA

Zainteresowanie loterią było ogromne.

   CHCEMY MIEĆ SZAFKI 
                                   W NASZEJ SZKOLE 

   W naszej szkole czas na zmiany, więc Rada
Rodziców chce pomóc zakupić do szkoły
wymarzone szkolne szafki dla każdego ucznia. 
    Pierwszym krokiem była loteria dla uczniów, która
cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród
najmłodszych. Losy do nabycia były w różnych
cenach: 2zł, 5zł, 10zł. Przez kilka przerw udało się
sprzedać wszystkie fanty. Tego samego dnia dla
rodziców została zorganizowana licytacja. Można
było wylicytować ciekawe fanty.
  Po podliczeniu zdobytych funduszy okazało się, że
już mamy  pieniądze na kilkanaście pierwszych 
szafek szkolnych.
 Jednocześnie w każdej klasie wychowawcy
wystawili skarbonki, do których można wrzucać
drobne datki na zakup szafek. Rodzice również
otrzymali numer konta, na które można wpłacić
pieniądze. 
   A to wszystko aby w naszej szkole było pięknie, a
nasze plecy były proste i nie uginały się pod ciężarem
przeładowanych plecaków.

Julia
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Mateusz przebrany za żołnierza husarii.

Julia jest świetnym muszkieterem.

Natalia w staropolskiej męskiej szacie.

  ŻYWA LEKCJA             
                     HISTORII

        Do naszej szkoły przyjechał teatr historyczny
aby przedstawić nam średniowieczną broń oraz
noszone w tamtych czasach ubrania. 
Aktorzy byli przebrani i każdy prezentował się
inaczej. Jeden miał brązową czapę i niebieski strój
oraz brązowe  buty z cholewami. Drugi był ubrany jak
muszkieter, a trzeci miał czarny kapelusz z wielkim
piórem. 
    Przedstawienie było bardzo ciekawe ponieważ nasi
uczniowie byli zapraszani na scenę i przebierani w
zbroje różnych żołnierzy np.: husarza lub inne stroje
jak  żupan staropolski. Pan prowadzący opowiadał ze
szczegółami o każdym elemencie stroju oraz broni
jaką wtedy noszono ze sobą.       
    Mogliśmy też obejrzeć prawdziwą walkę, przy
której było dużo śmiechu. Panowie udawali, że się
biją na szable, ale i tak wyglądało to bardzo
przekonująco - a to wszystko odbywało się na sali
gimnastycznej w naszej szkole.

Julia K. z 4c
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