
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa
Wrzesina
11-042, Jonkowo

Numer 6 11/18

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI

 Dnia 6 października na jonkowskiej scenie odbyły się uroczystości związane z obchodami
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie naszej szkoły dali w tym dniu niezapomniany występ. Najpierw Kinga Górska
przy akompaniamencie Damiana Przewodowskiego zaśpiewała pieśń patriotyczną
"Rozkwitały pąki białych róż".  
Kolejny występ przygotowała również młodzież z Wrzesiny, należąca do Grupy Teatralnej
„Maska”. Wystawili piękną sztukę, przygotowaną przez panie Izabelę Kędzierzawską i Iwonę
Szymańską. Była to pantomima, za pomocą której przedstawiono historię Polski. Występ
wywołał zachwyt wśród publiczności. Stres, który towarzyszył młodym aktorom minął po
gromkich brawach widzów. Pojawiły się również łzy wzruszenia, co było najlepszym
dowodem na to, że występ podobał się widzom. Kinga Górska
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DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ SZKOLE - NIEZAPOMNIANY
KONCERT ZESPOŁU SOLI DEO GLORIA

W piątek 19 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
pieski. Całą szkołą mieliśmy okazję gościć Wicerektora Seminarium
"Hosianum" ks. Wojciecha Kotowicza wraz z kleryckim zespołem
muzycznym "Soli Deo Gloria" w składzie: dn Mateusz Pstrągowski, dn
Kamil Podlaszuk, kl. Grzegorz Antczak, kl. Karol Gawryś, kl. Michał
Gołębiewski, kl. Piotr Olszewski, kl. Krzysztof Dzikowski. Ksiądz
Wicerektor przybliżył nam postać św. Jana Pawła II, jego historię życia,
zainteresowania, ale też trudności z jakimi mierzył się w życiu,
natomiast zespół seminaryjny rozruszał nas (dosłownie) radosnymi
piosenkami i pokazał, że wielbić Pana Boga można też na wesoło. Ten
niesamowity koncert odbył się dzięki zaangażowaniu naszego pana
katechety Jacka Kowalskiego, któremu udało się namówić wspaniałych
duchownych muzyków na przyjazd tego dnia właśnie do naszej szkoły.
Dziękujemy.
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JESIENNE SPOTKANIA Z POEZJĄ WARMIŃSKĄ

Dnia 5 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego im. M.  Zienatry-Malewskiej.

Konkurs został zorganizowany przez panią Izabelę Kędzierzawską. Rozpoczął się punkt 11
w sali korekcyjnej. Występujący uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych kl. I-IV oraz V-
VII recytowali wiersze poetów warmińskich. W skład komisji konkursowej wchodziły panie
Jolanta Śmiarowska, Elżbieta Pieklik, Ewa Kornas. Uroczystość uświetniły występy uczniów
klasy 0, Damiana Przewodowskiego, zespołu muzycznego oraz uczennic klasy VI, które
odczytały wiersze własnego autorstwa.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: Lena Owczarek kl. I oraz Kinga Górska kl. VI.
Obie dziewczynki będą reprezentowały naszą szkołę w Brąswałdzie. Joanna Kopciewicz

Z. M. Surynowicz.

Dnia 24 listopada 2016 roku w Jonkowie
odbył się Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski "Spotkania z Poezją
Warmińską". 
Uczniowie naszej szkoły odnieśli spore
sukcesy. Norbert Witos z kl. V zajął I miejsce
w kategorii klas starszych, natomiast Lena
Owczarek z kl. I zajęła III miejsce w kategorii
klas młodszych.
Naszym zwycięzcom gratulujemy i liczymy
na kolejne sukcesy w przyszłym roku.
Redakcja

Lena owczarek

Kinga Górska

IKA M. Burcz

M. Burcz
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Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości w naszej szkole miały
miejsce 9 listopada. Był to niezwykły dzień. 
O godz. 11.11 wszyscy uczniowie odśpiewali
hymn. Potem miały miejsce występy
artystyczne, wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych. 

Niezapomnianych wrażeń dostarczył
wszystkim teleturniej Kochamy Cię Polsko, w
którym wzięli udział nauczyciele kontra
uczniowie. Walka była wyrównana, ale
ostatecznie zwyciężyli nasi pedagodzy.

Cały ten dzień dostarczył wszystkim
niezapomnianych wrażeń oraz przypomniał
jak ważna jest dla nas nasza Ojczyzna.
Aleksandra Drężek

Kochamy Cię Polsko

„Polska”
Ryszard Przymus

Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.

internet

internet

J. Kowalski

NN

NN
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LEGOEDUKACJA, CZYLI KRÓTKA SONDA NA TEMAT PROJEKTU "KALEJDOSKOP
KOMPETENCJI"

Czym jest Lego Education?

W zeszłym roku LEGO Education wydało
nową wersję zestawu do robotyki WeDo™.
Czym różni się od WeDo 1.0, do którego już
zdążyliśmy się przyzwyczaić? Który z nich
jest lepszy do nauki szkolnej, a który do
edukacji domowej? Czy przyszedł czas na
zmiany? Przez kilka ostatnich miesięcy, nasz
zespół edukatorów, konstruktorów robotów i
twórców podręczników pracował z nowymi
zestawami, by wymienić opinie i pomóc
Wam w podjęciu przemyślanej decyzji.
Używaliśmy nowych zestawów w klasie,
zaprojektowaliśmy z nich kilka nowych
robotów.
Zebrała Redakcja

Od października tego roku szkolnego nasza szkoła realizuje projekt "Kalejdoskop
kompetencji", dzięki któremu możemy uczyć się matematyki i logicznego myślenia.
Prowadzone zajęcia są bardzo ciekawe, bo wykorzystuje się na nich profesjonalne
klocki Lego, z których można budować prawdziwe roboty.Zapytaliśmy uczestników
zajęć, co sądzą na ich temat. Oto, co usłyszeliśmy.

Te zajęcia są bardzo ciekawe. Szybko mija na nich czas, bo ciągle coś robimy. Patrycja

Bardzo lubię lego. Chciałbym uczyć się w taki sposób na każdej lekcji. Darek

Zauważyłem, że tablet służy nie tylko do grania, oglądania filmów, ale może też być
pomocny w nauce. Norbert

Cieszę się, że są w naszej szkole takie zajęcia. Rodzice nie muszą wozić mnie do Olsztyna
na dodatkowe zajęcia. Bardzo mi się tu podoba. Olaf
zebrała Redakcja

NN
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GMINNY KONKURS HISTORYCZNY "MAMY
NIEPODLEGŁĄ"

Występ naszych uczniów. Zwycięzcy i zaproszeni goście.

25 października 2018 r. w naszej szkole odbył się finał gminnego konkursu „Mamy
Niepodległą – w 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”. Patronat nad
konkursem objął Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
oraz Wójt Gminy Jonkowo.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Michał Segień, SP im. T. Kościuszki w Jonkowie
II miejsce – Marcin Szablak, SP Wrzesina,
III miejsce ex-aequo – Oliwia Bednarek i Szymon Krzyżewski z SP im. T. Kościuszki w
Jonkowie.
Laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami
książkowymi. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wręczenia nagród
dokonał gość specjalny – Wojciech Giecko – Wójt Gminy Jonkowo.
Wielkie podziękowania za organizację konkursu kierujemy w stronę pana Rafała
Zasańskiego
informacje zebrała Redakcja

Uczestnicy konkursu. Dyrektor SP Wrzesina P.A. Wasielewska, Wójt gm.
Jonkowo P. W. Giecko, P. Rafał Zasański

IKA IKA

IKA IKA
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SZKOLNY HUMOR I NIE TYLKO ...

internet

internet

Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi:
Kto głupi wstać.
Jasiu wstaje.
Nauczyciel pyta:
-Czemu wstałeś?
-Bo nie chciałem, żeby pan tak sam stał.

Jasio napisał na tablicy:
"Fczoraj byłem f szkole".
Pani pyta innego ucznia:
- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie?
- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela!

Nauczycielka do Jasia:
Świetny rysunek, ale przyznaj się kto go robił? Ojciec
czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem!
zebrała Redakcja

Pani na lekcji przyrody pyta dzieci, jakie mają
zwierzęta.
Kasia mówi:
- Ja mam psa.
Bartek mówi:
- Ja mam kota.
A ty Jasiu co masz? - pyta pani.
- Ja mam kurczaka w zamrażalniku.

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z
której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw
najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i
stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych
trzech młodzianów, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki
stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda?

Mama pyta swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o
niczym nie wiem.

Zebrała Redakcja

NN
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CZEGO CI ŻYCZYĆ POLSKO? - NAD TYM PYTANIEM ZASTANAWIALI SIĘ
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY

Droga Polsko!
Życzę Ci żebyś na zawsze była wolna, abyś nie miała żadnych
problemów. Mam nadzieję, że z naszą pomocą wyrośniesz na silne
państwo. Powodzenia. 
Karolina Czajkowska kl. VI

Droga Polsko!
Życzymy Ci, abyś nigdy nie miała wojen.
Natalia Wyza kl. VI
Droga Polsko!
Życzę Ci tego, aby szanował Cię twój naród, żebyś się rozwijała i żeby
nikt nigdy nie próbował Cię zaatakować.
Maksymilian Szcześniak kl. 

!

Wszystkiego najlepszego z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości. Dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że będziesz jeszcze
większa. 

większa  Jakub Pułm kl. VI

Droga Polsko!
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Ciebie niepodległości życzę
Ci wszystkiego najlepszego, bądź zawsze wolna. Niech odwiedza
Cię dużo ludzi. Anna Kopciewicz kl. VII

Droga Polsko!
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości życzę ci wielu
wspaniałych mieszkańców, aby nie było żadnych wojen, aby
zawsze był pokój. Kamila Malinowska kl. VII
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