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PROMOCJA KSIĄŻKI "DZIECIĘCYM PIÓREM"

 Dnia 24 maja dolny hol zamienił się, dzięki wspaniałym pracownikom szkoły, w kawiarnię literacką.
Udekorowane kwiatami stoły czekały na zaproszonych gości. Szczególne podziękowania za wystrój ślę w
stronę pań Martyny Burcz, Ewy Kornas, Eli Pieklik, Iwony Szymańskiej, Danuty Glińskiej, Moniki
Wilczewskiej, Teresy Górskiej, Genowefy Falacińskiej, Iwony Noga, panów  Henryka Kita, Rafała
Zasańskiego, Jacka Kowalskiego, Wojciecha Antoniuka.
 Naszą szkołę zaszczycili swoją obecnością wszyscy wyróżnieni w konkursie młodzi literaci, autorzy
wydawnictwa, którzy przy wsparciu najbliższych „znieśli” dwugodzinne przemówienia i podziękowania,
żeby w końcu dać autografy pierwszym fanom.
Dziękujmy za przybycie Zofii Towalskiej, Agacie Segień, Patrycji Block, Wiktorii Szczerbal, Kasi
Wieleckiej, Wiktorii Dąbrowskiej, Zofii Dereweckiej, Wojciechowi Piłat, Oliwii Turek, Mateuszowi
Kolender, Kornelii Pietrołaj. Pozdrawiam serdecznie Kornelię Kozłowską, która z przyczyn niezależnych,
nie mogła uczestniczyć w uroczystości.
  Uroczystość uświetnili swoją obecnością wspaniali ludzie, którzy pomogli wydać książkę „Dziecięcym
piórem” i nadali jej szczególną rangę. Dziękuję za wsparcie finansowe panu Wójtowi Gminy Jonkowo
Wojciechowi Giecko, za patronat literacki pani dr hab. Anicie Frankowiak – pracownikowi Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, pani Bożenie Kraczkowskiej – poetce, dziennikarce, panu Arkadiuszowi
Łakomiak – twórcy poezji dziecięcej. IKA

"Dziecięcym piórem" WG
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KONKURS RELIGIJNY "CZYTANIE PISMA
ŚWIĘTEGO"

Jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Szkolnego konkursu biblijnego skierowanego do uczniów klas
IV - VII. Zadaniem uczestników było wybranie i piękne przeczytanie wybranej przez siebie przypowieści Pana
Jezusa. Po eliminacjach jakie odbyły się podczas lekcji religii do finału konkursu zakwalifikowało się 12 uczniów.
11 maja odbył się finał na który zostali zaproszeni, a jednocześnie oceniali naszych finalistów Pani Aleksandra
Nalewaj adiunkt Katedry Teologii Biblijnej Wydziału Teologii UWM, ks. mgr Maciej Bartnikowski
diecezjalny wizytator nauczania religii oraz Michał Kołakowski student II roku Wydziału Teologii UWM.
Komisja po wysłuchaniu przygotowanych przez uczestników przypowieści i po długim namyśle postanowiła
przyznać nagrody:
I miejsce – Julia Rakwał z kl. IV
II miejsce – Wiktoria Dąbrowska z kl. IV
III miejsce – Wiktoria Szczerbal z kl. V
Przyznane również zostały wyróżnienia, uczniami wyróżnionymi zostali:
Mateusz Kolender z kl. VII
Weronika Mydło z kl. V
Aleksandra Drężek z kl. VII
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.  WB

Marcin Szablak - uczestnik konkursu Wręczenie dyplomówJ. Kowalski J. Kowalski
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Andżelika Sobolewska "Wiosna"

Kwiaty na sukni, kwiaty na włosach. 
To pani piękna i kolorowa.
 Pani przyrody, pani radosna, to pani Wiosna!
 Chodzi, ożywia: kwiaty, krzaki, drzewa …
 Lecz czy to już wszystko? 
Czy czegoś jeszcze trzeba? 
Uśmiechu twego, twojej radości! 
A może wtedy i lato zagości.

Karolina Czajkowska kl. V „Wiosna”

Pierwsze bociany już przyleciały. 
Z lekką zimą się przywitały.
 W kluczu gęsi po niebie lecą nie wiedzieć czemu
kiedyś odlecą.

Anna Foks kl. IV „Szkoła”

Pierwszego września szkoła się zaczęła, 
nauka się do nas uśmiechnęła.
Bo jak każdy uczeń wie, w roku szkolnym praca wre.
Książki, kredki, długopisy w rękę.
 Rysuj kwiatka i syrenkę.
Nauczyciel minę dobrą ma, więc ocena będzie dobra.
Idziesz już do podstawówki, 
więc uważaj na klasówki.
Czytaj książki i lektury, 
bo wakacje już minęły i tornistry się zamknęły.
Bierzcie się, bierzcie się do roboty, 
a nie w głowie tylko psoty.

Judyta Zaniewska kl. III „Od zimy do zimy”
Gdy moja mama małą dziewczynką była, tak jak ja
teraz do szkoły zimą chodziła. Pamięta czasy, gdy
zaspy wysokie, sięgały w blokach prawie do okien.
Mróz był okropny, szczypał w uszy i oczy, śnieg bielił
mamie końcówki warkoczy. Idąc z plecakiem, widząc
biel dokoła, marzyła w duchu „kiedy przyjdzie wiosna
wesoła”.
Najpierw zaświeciło słońce, zaspy snieżne topniały.
Przez grudki ziemi, pączki kwiatów się przebijały. Małe
krokusy, sasanki, przebiśniegi białe, wysokie drzewa
we liściach toną całe.
Lato to ulubiona pora wszystkich ludzi, wtedy do życia
cała ludzkość się budzi. Rodzice z dziećmi czas wolny
spędzają nad wodą, a kto nie lubi upałów, w lesie
cieszy się przyrodą.
Zobaczy sarnę, dzika lub zajączka małego, zdjęcie
może zrobić do albumu rodzinnego. Lato choć
cudowne, mija bardzo szybko, nadchodzi jesień,
często z pogodą brzydką.
Znów będą zaspy, mróz co szczypie w oczy, ale
wiem, że wiosna znów mile zaskoczy. Liście spadają,
żaden na drzewie się nie utrzyma, to znak oczywisty,
znów nadchodzi zima.

internet nn
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ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja

Dnia 8 maja 2018r. w naszej szkole odbył się apel 
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja . O godzinie
9:30 nasza pani woźna zadzwoniła dzwonkiem na
apel. Na początku  pani dyrektor Anna Wasielewska
opowiedziała kilka słów na temat tego ważnego święta.
Potem zaśpiewaliśmy hymn Polski. Następnie pan
Rafał Zasański z przyjemnością zabrał głos 
i przedstawił klasę V, która pod opieką pana Henryka
Kita, pana Rafała Zasańskiego i pani Izabeli
Kędzierzawskiej przygotowywali scenariusz
uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Przedstawienie trwało około 10 minut, potem
rozeszliśmy się do klas.
Myślę, że dzięki takim uroczystościom każdy uczeń
naszej szkoły zapamięta kilka faktów dotyczących
tego ważnego dla naszej ojczyzny wydarzenia.
Kinga

Konstytucja 3 Maja

J.Kowalski

J. Kowalski nn
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 AUTORZY KSIĄŻKI "DZIECIĘCYM PIÓREM" W
TVP OLSZTYN I RADIO OLSZTYN

TVP3 Studio telewizji TVPOlsztyn

Radio Olsztyn

Dnia 28 maja 2018 r. wraz z innymi młodymi pisarzami
miałam okazję odwiedzić studio TVP Olsztyn w
programie "Wstaje dzień". 
Podczas czekania na wejście na antenę, oglądaliśmy
kanał, na którym za chwilę mieliśmy się pojawić,
byliśmy wtedy bardzo spięci. Wywiad rozpoczął się o
godzinie 7:50 i trwał około 10 minut. Pani Iza
Kędzierzawska i Zosia Towalska 
rozmawiały z dziennikarzami o procesie powstawania
naszej książki "Dziecięcym piórem". Byliśmy bardzo
zdenerwowani. Reszta osób siedziała w studio i miała
okazję pomachać do widzów olsztyńskiej telewizji. 
Po programie każdy dostał kanapnik, ołówek i notatnik.
Uważam, że bardzo miło i ciekawie spędziłam czas.
Zobaczyłam jak wygląda praca w telewizji. 
Kolejna przygoda z mediami miała miejsce 10
czerwca. Wraz z Zosią Derewecką promowałyśmy
książkę w Radio Olsztyn w programie "dziecinada".
Opowiadałyśmy dlaczego warto pisać, o czym są
nasze utwory i jakie mamy plany na przyszłość. 
Nasze wywiady są dostępne pod linkami 
https://olsztyn.tvp.pl/37397426/28518-cz1
https://ro.com.pl/dzieciecym-piorem/01398338
Wiktoria

IKA M. Dąbrowska

IKA

https://olsztyn.tvp.pl/37397426/28518-cz1
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DZIEŃ RODZINY W NASZEJ SZKOLE

Dzień Rodziny

Dnia 15 czerwca. 2018 r. w naszej szkole odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Rodziny. Rodzinny festyn
zaczął się o godzinie 8:30 przed szkołą. Na początku
pani dyrektor Anna Wasielewska zwołała wszystkie
klasy na boisko, aby powiedzieć kilka słów o tym, co
się będzie działo. Następnie zaczęły się różne gry i
zabawy sportowe:  rzucanie piłką do celu, kapsle, gra
w ziemniaka, ustawianie wieży z papieru toaletowego i
wiele innych. Każdy z uczniów mógł otrzymać w tych
konkurencjach punkty. Dzieci z  najwyższą liczbą
punktów otrzymały słodkie nagrody. Dużą
popularnością cieszyła się fotobudka - świetny pomysł
na zabawne zdjęcie z przyjaciółmi. 
W tym czasie młodsi uczniowie naszej szkoły
korzystali z ogromnych dmuchanych zjeżdżalni
zafundowanych przez Radę Rodziców. Nie zabrakło
waty cukrowej, na którą czekali duzi i mali. Niektórzy
rodzice grillowali kiełbaski, a inni grali w piłkę nożną i
świadkówkę przeciwko nauczycielom i starszym
uczniom. Wszyscy świetnie się bawili niezależnie od
wieku.
Po tym wszystkim pani Dyrektor znowu zaprosiła
wszystkich na boisko, by podsumować całe spotkanie
i żeby się z nami pożegnać, więc o godzinie 13:30
zadowoleni rozeszliśmy się do domów. Kinga

internet

Kapsle

Strzały do celu.
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WAKACJI NADSZEDŁ CZAS ...

internet

internet internet

Życzę Wam wszystkim, drodzy Koledzy i Koleżanki,
super udanych, ciekawych i bezpiecznych wakacji!
Nikodem kl. VI
Ja: Cześć, czy mogę ci zająć chwilkę?
Uczeń: Hej, tak jasne.
Ja: Mam parę pytań związanych z wakacjami. Gdzie
wyjeżdżasz na wakacje?
Uczeń: W wakacje jadę nad morze do Gdańska.
Ja: A z kim jedziesz w tą podróż?
Uczeń: Wyjeżdżam z rodzicami, moją starszą siostrą i
małym bratem.
Patrycja kl. VI
Ja: Witaj, piszę artykuł do gazetki szkolnej i chcę
zadać ci parę pytań związanych z wakacjami.
Uczennica: Dobrze, słucham.
Ja: Dokąd jedziesz na wakacje?
Uczennica: Wybieram się na domek letniskowy
położony w małej wiosce. Ola

nn

nn nn
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WAKACYJNY HUMOR

BEZPIECZNE WAKACJE

Jak bezpiecznie spędzić wakacje?
Kończy się rok szkolny, a zaczynają wakacje, więc powinniśmy szczególnie uważać na
niebezpieczeństwa, które mogą nam się przydarzyć latem. W pierwszej kolejności musimy
zadbać o to, aby nie przesadzić ze słońcem, ponieważ długie przebywanie na słońcu w
gorące dni może skończyć się udarem. Noście więc czapki i smarujcie sie kremem z filtrem.
Wyjeżdżając nad jezioro lub morze bądźmy pod opieką rodziców bądź ratownika. Pamiętaj,
aby od razu nie wbiegać do wody, gdyż można dostać szoku, a przy tym skurczu. Skacząc
do wody z wysoka można doznać urazu, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia, a
nawet życia. Uważaj na ludzi, których nie znasz. Jeżeli proponują Ci, że Cię podwiezie NIE
WSIADAJ!!! Nigdy nie wiadomo, co się może stać. Gdy organizujesz ognisko, rób to pod
nadzorem dorosłych, ponieważ ogień może wymknąć się z pod kontroli. Pamiętaj również,
aby po zakończeniu spotkania posprzątać po sobie. Uczulaj innych na sprzątanie po sobie
lub zwróć im grzecznie uwagę. Ola

Idzie turysta drogą spotyka Bacę i pyta się:
- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę bo chcę
zdążył na pociąg o 10.40.
- A idźcie, a jak spotkacie mojego byka to i na ten o
9.15 zdążycie.

Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam, gdzie
jeszcze nigdy nie byłem....
Żona: Świetnie...Co powiesz na kuchnię?

Na pustyni wyczerpany turysta pyta napotkanego
Araba:
- Panie, jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.

Na religii:
- Kto widzi i wie wszystko?
Na to Jasiu:
- Moja sąsiadka...  zebrała Karolina

internet

internet

nn

NN


	PROMOCJA KSIĄŻKI "DZIECIĘCYM PIÓREM"
	Dnia 24 maja dolny hol zamienił się, dzięki wspaniałym pracownikom szkoły, w kawiarnię literacką. Udekorowane kwiatami stoły czekały na zaproszonych gości. Szczególne podziękowania za wystrój ślę w stronę pań Martyny Burcz, Ewy Kornas, Eli Pieklik, Iwony Szymańskiej, Danuty Glińskiej, Moniki Wilczewskiej, Teresy Górskiej, Genowefy Falacińskiej, Iwony Noga, panów  Henryka Kita, Rafała Zasańskiego, Jacka Kowalskiego, Wojciecha Antoniuka.
	Naszą szkołę zaszczycili swoją obecnością wszyscy wyróżnieni w konkursie młodzi literaci, autorzy wydawnictwa, którzy przy wsparciu najbliższych „znieśli” dwugodzinne przemówienia i podziękowania, żeby w końcu dać autografy pierwszym fanom.
	Dziękujmy za przybycie Zofii Towalskiej, Agacie Segień, Patrycji Block, Wiktorii Szczerbal, Kasi Wieleckiej, Wiktorii Dąbrowskiej, Zofii Dereweckiej, Wojciechowi Piłat, Oliwii Turek, Mateuszowi Kolender, Kornelii Pietrołaj. Pozdrawiam serdecznie Kornelię Kozłowską, która z przyczyn niezależnych, nie mogła uczestniczyć w uroczystości.
	Uroczystość uświetnili swoją obecnością wspaniali ludzie, którzy pomogli wydać książkę „Dziecięcym piórem” i nadali jej szczególną rangę. Dziękuję za wsparcie finansowe panu Wójtowi Gminy Jonkowo Wojciechowi Giecko, za patronat literacki pani dr hab. Anicie Frankowiak – pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pani Bożenie Kraczkowskiej – poetce, dziennikarce, panu Arkadiuszowi Łakomiak – twórcy poezji dziecięcej. IKA

	KONKURS RELIGIJNY "CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO"
	EDUKACJA I REKRACJA W NASZEJ SZKOLE

	ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
	AUTORZY KSIĄŻKI "DZIECIĘCYM PIÓREM" W TVP OLSZTYN I RADIO OLSZTYN
	DZIEŃ RODZINY W NASZEJ SZKOLE
	WAKACJI NADSZEDŁ CZAS ...
	Życzę Wam wszystkim, drodzy Koledzy i Koleżanki, super udanych, ciekawych i bezpiecznych wakacji! Nikodem kl. VI Ja: Cześć, czy mogę ci zająć chwilkę? Uczeń: Hej, tak jasne. Ja: Mam parę pytań związanych z wakacjami. Gdzie wyjeżdżasz na wakacje? Uczeń: W wakacje jadę nad morze do Gdańska. Ja: A z kim jedziesz w tą podróż? Uczeń: Wyjeżdżam z rodzicami, moją starszą siostrą i małym bratem. Patrycja kl. VI Ja: Witaj, piszę artykuł do gazetki szkolnej i chcę zadać ci parę pytań związanych z wakacjami. Uczennica: Dobrze, słucham. Ja: Dokąd jedziesz na wakacje? Uczennica: Wybieram się na domek letniskowy położony w małej wiosce. Ola
	WAKACYJNY HUMOR

	BEZPIECZNE WAKACJE
	Jak bezpiecznie spędzić wakacje?
	Kończy się rok szkolny, a zaczynają wakacje, więc powinniśmy szczególnie uważać na niebezpieczeństwa, które mogą nam się przydarzyć latem. W pierwszej kolejności musimy zadbać o to, aby nie przesadzić ze słońcem, ponieważ długie przebywanie na słońcu w gorące dni może skończyć się udarem. Noście więc czapki i smarujcie sie kremem z filtrem. Wyjeżdżając nad jezioro lub morze bądźmy pod opieką rodziców bądź ratownika. Pamiętaj, aby od razu nie wbiegać do wody, gdyż można dostać szoku, a przy tym skurczu. Skacząc do wody z wysoka można doznać urazu, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia, a nawet życia. Uważaj na ludzi, których nie znasz. Jeżeli proponują Ci, że Cię podwiezie NIE WSIADAJ!!! Nigdy nie wiadomo, co się może stać. Gdy organizujesz ognisko, rób to pod nadzorem dorosłych, ponieważ ogień może wymknąć się z pod kontroli. Pamiętaj również, aby po zakończeniu spotkania posprzątać po sobie. Uczulaj innych na sprzątanie po sobie lub zwróć im grzecznie uwagę. Ola



