
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA W
KIWITACH
63a
11-106, Kiwity

Numer 101 11/18

.  Przed Świętami Bożego
Narodzenia pani Izabela
Karczewska, nasza
bibliotekarka wraz panią
świetliczanką Zofią
Słowikowską
zorganizowały kiermasz
książek. W ofercie znalazły
się bajki, baśnie, wierszyki,
legendy, kolorowanki,
poradniki, literatura piękna
oraz słowniki i in. Rodzice,
uczniowie i nauczyciele
mogli zakupić książki np.
na prezenty pod choinkę.

.

  PRZEDŚWIĄTECZNY KIERMASZ   
                  TANIEJ KSIĄŻKI

  KONKURSY...
   W ostatnich tygodniach roku odbyło się wiele różnych konkursów. Po kilku miesiącach
nauki można było sprawdzić swoją wiedzę przedmiotową. Uczniowie klas VII-III gim. brali
udział w konkursach kuratoryjnych z matematyki, języka angielskiego, biologii i wielu
innych. Wymagało to od nich wiedzy wykraczającej poza materiał szkolny. Towarzyszył im
wielki stres, a zarazem niezapomniane emocje. Najwięcej punktów zdobyli: Kacper Rosłoń z
matematyki, Karolina Salwin z angielskiego i Kinga Rosłoń z biologii. Mimo wielkiego
zaangażowania i starań ze strony uczestników nikomu nie udało się przejść do
wojewódzkich etapów tych konkursów.
     Marcelina Kolesar, uczennica klasy IV została laureatką ogólnopolskiego konkursu
plastycznego Słowem malowane. Nagrodę odebrała w Oranżerii Krasickiego.
     Gratulujemy!

.

   Mikołajki to czas dawania
sobie drobnych upominków,
nie inaczej było u nas w
szkole 6 grudnia. Już od
rana można było poczuć
miłą atmosferę. Każdy
chciał sprawić jak najlepszy
prezent i zobaczyć uśmiech
na twarzy obdarowanego.
Dwie ósmoklasistki wcieliły
się w role pomocnic św.
Mikołaja i rozdawały
cukierki. W każdej klasie
obdarowywano się
prezentami. Święty o nikim
nie zapomniał.

       W MIKOŁAJKACH         
   NAJWAŻNIEJSZE JEST   
             DAWANIE

.O.O.
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  Nalejcie wosku na wodę, ujrzycie swoją przygodę. 
                 ANDRZEJKOWE CZARY - MARY

    Wolontariat to angażowanie się w sprawy
społeczne i niesienie bezinteresownej pomocy.
Podejmujemy się różnych działań.
  Uczniowie na czele z p. S. Orszewską
opiekunką szkolnego wolontariatu przekazali już
karmę kiwickiemu przytulisku dla zwierząt.
Maluchy brały udział w akcji "karmiki dla ptaków".
Przed nami kolejne wyzwania: akcja „Szlachetna
paczka”oraz z inicjatywy p. J. Lewandowskiej
zbieramy fanty do loterii dobroczynnej. Klaruje się
skład szkolnych wolontariuszy WOŚP. Akcją
będzie koordynować w tym roku p. E. Wolańska.

 Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
                                                                                                  Jan Paweł II

.

 Andrzejki – dawniej zabawa we wróżby mająca
ujawnić tajemnice przyszłego zamążpójścia
pannom. U nas w szkole przybrały formę
integracyjnej wesołej zabawy połączonej z
poczęstunkiem i dyskoteką. Czary, choć
traktowane dziś z przymrużeniem oka, też miały
wzięcie. Stanowiska klasowych wróżbitów były
oblegane przez żądne tajemnej wiedzy klientów.
Kolejka ustawiała się do lania z wosku esów –
floresów. Przyszłość odgadywano na różnorakie
sposoby. Główną kabalarką imprezy była pani Iza
Mieczkowska. Pomagała jej czarodziejka Joanna.
Przeprowadziły razem wiele konkursów z
nagrodami, zapewniając świetną zabawę i
sprawiając, że andrzejki pozostają w naszej
pamięci. Motywem przewodnim imprezy był kot.

,.

.. .
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          Listopad był
miesiącem, w którym
obchodziliśmy dwa
bardzo ważne dla nas
dni – Dzień Tolerancji
i Dzień Życzliwości i
Pozdrowień. W
zamyśle
organizatorek miał to
być czas refleksji nad
naszymi postawami
wobec innych,
promocja
pozytywnego
nastawienia do
drugiego człowieka,
uprzejmości i
życzliwości na co
dzień oraz zwykłej
ludzkiej dobroci. 
 Koordynatorami
kampanii były panie
Izabela Mieczkowska
i Joanna
Lewandowska.

  
    Każdy potrzebuje   
 szacunku,
serdeczności,
uśmiechu, mówienia
mu dobrych słów i
uzyskania
bezinteresownej
pomocy od innych.

   Receptą na uśmiech, wzajemną życzliwość, szacunek  i kierowanie  się dobrem było wspólne
tworzenie drzewka życzliwości, pozdrowień i podziękowań. Uczniowie podczas przerw
międzylekcyjnych  gromadzili się przy nim, by zawiesić listek z cytatów, haseł, dobrych myśli i
serdecznych pozdrowień, pełnych tolerancji słów. Chętnych nie brakowało. Momentami tworzyła się
nawet kolejka, dlatego trzeba było rozwiesić listki z miłymi słowami i sentencjami również na sznurze
niczym pranie. Można go zobaczyć na korytarzu I piętra.
   W ramach akcji w różnych miejscach szkoły pojawiły się sylwetki ludzi o różnych typach
odmienności. Zadaniem uczniów było je wszystkie znaleźć i odgadnąć hasło z ukrytych w tekstach
specyficznych literek. Akcja była czym nowym, ciekawym i inspirującym. A jej cel słuszny – budowanie
pozytywnych relacji międzyludzkich oraz budzenie szacunku dla różnic indywidualnych poprzez
nieocenianie ich. 
 CZYM JEST TOLERANCJA?
  Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych
uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od
własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla
wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy
wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem.  Tolerancję można
rozpatrywać w bardzo wielu aspektach. Nie tylko tematach mniejszości narodowych i religii. O tolerancji
możemy mówić w odniesieniu do spraw całkiem prozaicznych. Każde wokół siebie, w domu, w
rodzinie, wydawało by się nieraz dziwactwo ma prawo bytu i powinniśmy je uszanować, np. kolegę,
który dziwnie się ubiera bądź nietypowo zachowuje.
    Na największe przejawy nietolerancji są narażeni ludzie biedni, niepełnosprawni, chorzy, innej
narodowości, z nałogami, innym stylem życia, innymi poglądami niż te ogólnie przyjęte. Wszelkie
uprzedzenia, niechęć, niezrozumienie powodują nietolerancję, a ta z kolei rodzi wrogość, a nawet
wojny. Tolerancja jest podstawą spokojnego życia.

              ŻYCZLIWOŚĆ I     
 TOLERANCJA TO PODSTAWA! 
 
       KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO JAKOŚCIOWEGO ŻYCIA

    W KRĘGU HARRY'EGO POTTERA
"Fantastyczne zwierzęta 2" to film, na który
pojechali do olsztyńskiego Heliosa uczniowie
klasy 3 gimnazjum wraz z wychowawczynią
panią D.Jagielską i panią B. Lewandowską.
Dzieło według scenariusza samej J.K. Rowling,
autorki Harry'ego Pottera opowiada o
Grindelwaldzie, który ponownie uciekł z
więzienia i gromadzi wokół siebie zwolenników
idei czystej rasy czarodziejów. Na jego drodze
staje dawny przyjaciel Albus Dumbledore. Opinie
o filmie były podzielone. Sprawdźcie sami!

.
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        CICHY ANIOŁ 

    WPUSZCZENI w  (dobry) KANAŁ…

 EMOCJE NA MACIE,
czyli udane wyjazdy
zapaśników
 
  Zapasy to sport dla wszystkich. Okazuje się,
że coraz więcej dziewczyn zasila szeregi naszej
szkolnej drużyny zapaśniczej trenowanej przez
pana Pawła Wasilewskiego. Niedawno miały
swój pierwszy sprawdzian. Na tym etapie
najważniejszy jest rozwój sportowy i dobra
zabawa.
  Nasi zapaśnicy brali udział w kilku dużych
imprezach sportowych, m.in.
   Mistrzostwa Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Zapasach w
Stylu Wolnym Kadetów i Juniorów
   Jakub Walczyński w swojej kategorii wagowej
wiedzie prym, był na 1. miejscu podium!
   Mikołajkowy turniej zapaśniczy w Lidzbarku
Warmińskim 
 Oto plon wyjazdu:
I miejsce - Piotr Michalik 
II miejsce Michał Bekieszczuk 
I miejsce - Igor Bekieszczuk 
III miejsce - Hubert Parzych 
III ,iejsce - Bartosz Maruszczak 
I miejsce - Nadia Wojsiat 
II miejsce - Emil Wojsiat 
III miejsce - Oliwier Wieczorek 
III miejsce - Jakub Bilkiewicz 
I miejsce - Filip Żyła 
I miejsce - Oliwia Krumin 
II miejsce - Weronika Luczkowska 
III miejsce - Sylwia Maleć
III miejsce Julia Potasznik
  Spisaliście się na medal! Gratulacje!
Trzymamy za was kciuki!

. Pozostaje w cieniu, a jednak bez niej szkoła nie mogłaby istnieć. Swoimi „niewidzialnymi” dłońmi robi
wiele dobrego. Dzięki niej panuje porządek i warunki do pracy umysłowej. Skromna, cierpliwa, zawsze
skora do niesienia pomocy. O kim mowa? O pani sprzątającej!  Aby przybliżyć jak wygląda jej praca
przeprowadziliśmy wywiad z panią Iwoną Filipek.
 -Czy uważa pani, że ten zawód jest ciężki?
 -Nie, według mnie jest prosty.
-Często pojawiają się trudności przy pracy?
-Zdarza się, ale rzadko.
-Co sprawia więc największą trudność?
-Chyba największe trudności sprawia zima. Do butów przyczepia się śnieg razem z błotem i roznosi się
to po całej szkole.
 -Uczniowie są dla pani mili?
 -Tak.
 -Gdy nie ma uczniów w szkole, co pani robi?
-Sprzątam, a dokładniej porządkuję w klasach, myję okna, podłogi albo zamiatam.
-Czy jest pani zadowolona z wykonywanej pracy?
-Tak.
- Uczniowie często gubią swoje rzeczy?
-Czasami, ale nie zdarza się to często.
-Lubi pani swoją pracę?
 -Tak, lubię, jak mówiłam nie jest ona trudna a przynosi nieraz satysfakcję.
- Ma pani jakąś pasję?
- Lubię gotować, a wolny czas najchętniej spędzać z rodziną!
- Dziękuję.

Internet to nieodłączna część naszego życia. Często siedzimy w świecie wirtualnym. Są ludzie, którzy
postanowili ten fakt wykorzystać. W sposób ciekawy i zabawny „przemycić” zagadnienia edukacyjne.
Można by tu wymienić kilka wartościowych kanałów z YOUTUBE, chociażby: Mówiąc inaczej,  Historia
bez cenzury,  7 metrów pod ziemią, i Wiesz.
Mówiąc inaczej na tym kanale możemy znaleźć informacje I wskazówki na temat poprawnego
posługiwania się polskim językiem. Prowadząca uświadamia nas o najczęstszych błędach jęz.
popełnianych przez ludzi. W sposób ciekawy wyjaśnia znaczenie słów oraz ich poprawne formy, jednak
nie są to puste słowa, a popierane są ciekawymi przykładami. Historia bez cenzury to kanał o
zagadnieniach historycznych. Prowadzący w zabawny sposób przytacza nam fakty, ponadto ujawnia
historyczne tajemnice, o których najprawdopodobniej nigdy nie przeczytalibyś my w podręcznikach. 7
metrów pod ziemią to kanał prowadzony przez dziennikarza Rafała Gaburę. W każdym odcinku
poruszane są kontrowersyjne tematy społeczne. Do studia zapraszani są goście, by dzielić się
historiami swego życia. Mogą one poruszyć I skłonić wiele osób do refleksji. iWiesz na tym kanale
podejmowane są tematy z pozoru błahe, jednak po głębszym zastanowieniu zmieniają nasze
postrzeganie świata.  A wy ? co możecie coś polecić?

.
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    W życiu jak
w teatrze –
warunkiem udanej
premiery jest dobrze
przeprowadzona
próba generalna. Na
przełomie listopada i
grudnia uczniowie
klas 3 gimnazjum i
ósmoklasiści 
przystąpili do
pierwszych w tym
roku egzaminów
próbnych.
   Przez najbliższe trzy
lata uczniowie klas
ósmych będą zdawali
egzaminy z trzech
przedmiotów - języka
polskiego, matematyki
oraz języka obcego.
Od roku szkolnego
2021/22 wprowadzony
zostanie czwarty
egzamin z przedmiotu
dodatkowego do
wyboru. 

  Opinie zdających na
temat trudności zadań
były różne.
Zdecydowana
większość określiła je
jako bardzo trudne.
Niektórzy uczniowie
nie skalali się żadną
odpowiedzią RO.
Przypominamy, że za
same "strzelanki" a, b,
c, d nie uzyska się
satysfakcjonującej
noty, to teraz tylko
30% w arkuszu
ósmoklasisty. 
   Do roboty! bo do
decydującego
egzaminu w kwietniu
jeszcze tylko dwie
próby. Czas poznać
nowe wymagania i
przećwiczyć
rozwiązywanie
nowych typów zadań. 

  EGZAMINY – 
 PRÓBA PIERWSZA
 

   „Cudowny chłopak” to film, który idealnie wpasował się w cele
kampanii na rzecz akceptacji odmienności realizowanej w listopadzie. 
  Dziś klasy od IV wzwyż obejrzały historię chłopczyka, który z powodu
choroby genetycznej od urodzenia ma zdeformowaną twarz. Kiedy pojawia
się w szkole dzieciaki mają „innego” na dystans, potrafią być w swoich
żartach dość okrutne. Auggie dzięki wsparciu rodziców, mądrych
nauczycieli, nie załamuje się po pierwszych dniach, a z czasem okazuje się,
że potrafi zdobyć prawdziwych przyjaciół. W końcu nie jest tak bardzo
ważny wygląd, ale to jaką kto ma osobowość.  
  Twórcy nie skupili się jedynie na Auggiem. Zdecydowali się pokazać
również uczucia innych, jak to jest być starszą siostrą brata, któremu
rodzice poświęcają prawie całą swoją uwagę i czas. Problemy, obawy,
odrzucenie, przeżywa przecież prawie każdy, ale nie wszyscy dostają tyle
uwagi i zrozumienia. Powstała piękna, bardzo krzepiąca opowieść o sile
przyjaźni, potrzebie wsparcia, szczerości i otwartości na innych. 
   Maluszki z edukacji wczesnoszkolnej obejrzały film "Piotruś Królik". 

 KOLEJNA LEKCJA AKCEPTACJI
                             seans filmowy kina objazdowego
 

    STOPKA REDAKCYJNA
 
red. nacz. Karolina Tkaczuk
 dziennikarze numeru: Dawid Przybysz, Agata
Macias, Kinga Rosłoń, Antonina Zięba, Oliwia
Orszewska, Ola Filipek, Dominika Parzych,
Piotr Augustyniak
 grafika: Igor Bekieszczuk
 skład, łamanie, red. jęz. i techn. - opiekun 
 gazetki p. Edyta Wlazło
  juniormedia.pl Puls szkoły

Ulubione jedzenie z automatu
szkolnego: 
młodsi starsi

 szyszki - 35 %
 snacki o smaku pizzy -  15% 
 Tymbark H 2 owoc -  10%  
 woda truskawkowa gazowana - 10 % 
 mleko bananowe - 5 % 
 słone paluszki - 5% 
 salami snack  - 5 %
 sok multiwitamina - 5 % 
 woda - 5 % 
 mleko czekoladowe - 5%

batony- 30%
szyszki – 17%
Tymbark –
17%
paluszki – 13%
mleko – 15%
lizaki – 4%
ciastka – 4%

.

.
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         SZKOLNY PERYSKOP
 Wygląda na to, że szyszunie rządzą!

.  Na poczcie jedna z
urzędniczek niechcący
przeczytała pocztówkę
Jasia do Mikołaja:
"Proszę Cię, przynieś
mi rower górski i klocki
Lego.”
Zrobiło jej się smutno i
pokazała ją kolegom 
z pracy. Wszyscy
postanowili
zrobić Jasiowi
niespodziankę. Złożyli
się na
klocki Lego i wysłali mu
je w paczce. Po 
świętach ta sama
urzędniczka czyta
drugi list od Jasia:
„Mikołaju, dziękuję za
klocki. 
Rower pewnie ukradli
na poczcie.”
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