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Dzięki temu, że pogoda sprzyja harcom na śniegu
chciałbym przypomnieć kilka propozycji, które spodobają się
dzieciom i nie tylko, bo gdy z nieba leci biały puszek…
można pojeździć na sankach, nartach i łyżwach, ulepić
bałwana, zbudować igloo, urządzić bitwę na śnieżki, zrobić
aniołka/orzełka na śniegu. Słyszałem z rodzinnych
opowieści, że kiedyś dzieci zjeżdżały z górki nie tylko na
sankach , ale na tym co akurat było pod ręką np. zwykła
reklamówka lub worek wypełniony sianem.
   Kilka ważnych porad i wskazówek na udane,
bezpieczne ferie:
1. Do uprawiania sportów zimowych wybieraj tylko
bezpieczne miejsca!
2. Podczas uprawiania sportów zimowych dbaj o
bezpieczeństwo własne i innych!
3. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj za cel ludzi,
zwierząt, ani żadnych szklanych przedmiotów!
4. Spędzając ferie w domu pamiętaj o nieotwieraniu drzwi
obcym.
5. W czasie korzystania z Internetu pamiętaj, że nie każdy
nowo poznany kolega ma zawsze dobre zamiary w
stosunku do ciebie!
6. Pod żadnym pozorem nie wchodź na zamarznięte
zbiorniki wodne!
7. W kontaktach z agresywnym psem pamiętaj o pozycji
żółwia.
    WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ!
   Ideałem byłyby wyjazd w Tatry i szusowanie na nartach od
rana do wieczora. Ewentualnie wylegiwanie się
na słonecznej plaży w egzotycznym kraju. Ale to często są
marzenia trudne do zrealizowania. Jak wynika z sondy,
którą przeprowadziliśmy w naszej szkole większość
uczniów  pozostaje w ferie w domu - 61%, do rodziny
wyjeżdża 28%, zaledwie 3% ankietowanych udaje się w
góry, 2% skorzysta z warsztatów tanecznych albo
muzycznych, 4% wyjeżdża na zorganizowaną wycieczkę, a
2% na obóz.  No cóż przynajmniej jest szansa by się
wyspać, poczytać, obejrzeć fajne filmy, posłuchać płyt.
Warto sprawdzić, co na czas ferii w naszym regionie
przygotowały różne instytucje. Ferie to też dobry moment,
żeby zadbać o siebie: spacer, basen, zdrowe odżywianie –
to tylko kilka propozycji. Niezależnie od tego, jaką formę
wybraliście – bawcie się świetnie, i na zewnątrz też, byle
bezpiecznie!

     Zimowe zabawy i ruch na świeżym
powietrzu są potrzebne każdemu z nas, by
być krzepkim w zimie. Musimy jednak
pamiętać, że oprócz dobrej zabawy
najważniejsze jest zadbanie o bezpieczeństwo
nasze i innych, o co apelowali będący u nas z
prelekcją policjanci. 
       Ostrzegali amatorów stąpania po kruchym
lodzie, że to nigdy nie jest bezpieczne. Tak jak i
sięganie po środki psychoaktywne.  Apelowali o
rozsądek w sieci, asertywność  oraz dbanie o
własne bezpieczeństwo w kontakcie z obcym.
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             STRÓŻE PRAWA                 
            PRZESTRZEGAJĄ!

   JUPI! FERIE CZAS     
                  ZACZĄĆ!

  Uroczystości 100.rocznicy
niepodległości,
konkursy, 
przedstawienia,
wyjazdy,
warsztaty, happeningi
i in. działania z
kalendarza
stałego są już
wspomnieniem.
Wszystkie
dowodzą, że
jesteśmy szkołą
aktywną,
oferującą
uczniom dużo
więcej niż tylko
zajęcia
edukacyjne.

 Za nami I semestr roku
szkolnego. W półroczu
podejmowaliśmy się wielu
różnorakich działań.
Niektóre wynikały ze stałego
kalendarza imprez, inne były
nowością. Uroczystości
100. rocznicy odzyskania
niepodległości, konkursy, 
przedstawienia, happeningi,
zawody sportowe, wyjazdy,
warsztaty, kiermasze,
loterie, akcje wolontariackie i
prozdrowotne, spotkania z
ciekawymi ludźmi są już
wspomnieniem.  Wszystko
dowodzi, że jesteśmy
szkołą aktywną, oferującą
uczniom dużo więcej niż
tylko zajęcia edukacyjne. 
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       27 FINAŁ WOŚP!

                 
 SEMESTRALNE ZUCHY

     SMAKOWITA LEKCJA
PROMUJĄCA                     
ZAWODY
GASTRONOMICZNE 

   13 stycznia 2019 roku odbył się 27 Finał WOŚP.
Miejscem działalności sztabu był GOK od rana
emanujący niezwykłym klimatem: radością,
życzliwością i mega energią. W tym roku
orkiestra grała, pod hasłem: "Pomaganie jest
dziecinnie proste, gramy dla dzieci małych i bez
focha". Akcję wspierali harcerze i strażacy.
Wolontariusze kwestowali na zakup sprzętu dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Występy
Kiwitczanek, druhów i druhenek, naszych
utalentowanych uczniów oraz pokaz strażacki
przyciągnęły wiele osób chcących przyłączyć się
do wspólnej zabawy służącej szczytnemu celowi.
Zebrano i wylicytowano kwotę 4271,32 zł. Nad
przebiegiem akcji czuwała w tym roku p. Ewa
Wolańska wspierana przez przedstawicieli z Rady
Rodziców.

.

  Za ostatnimi rocznikami, tj. uczniami klasy
ósmej i trzeciej gimnazjum, druga sesja
egzaminów próbnych. Cel wiadomy -
zapoznanie się z formułą nowego egzaminu i
zmotywowanie do powtórek.  Co już wiemy?
Otóż warto odświeżyć lektury, wnikliwie i
spokojnie studiować polecenia, a także
podkreślać w nich kluczowe hasła i wymagane
elementy. Kolejna próba sił już w marcu.  Ferie
przeżyją w spokoju.

   PO 4 MIESIĄCACH   
   NAUKI – KOLEJNA 
      KONFRONTACJA

  Koniec semestru był czasem wytężonej
pracy dla uczniów, gorączkowo
poprawiających stopnie, ale także dla
nauczycieli, którzy po wystawieniu ocen
musieli dokonać analizy osiągnięć swoich
podopiecznych. 
   Najwyższą średnią w szkole (5,75 ) uzyskał
uczeń klasy piątej – Igor Bekieszczuk. Najlepsze
wyniki w rankingu klas osiągnęła kl. IV (4,53),
wyprzedzając klasę V ( średnia 4,34 ) i klasę VI 
(4,13 ). 
   A oto semestralne zuchy:
 Igor Bekieszczuk - 5,75 Kacper Rosłoń -
5,54 Dawid Przybysz – 5,45 Nadia Wojsiat –
5,27 Zuzanna Baraniak – 5,09 Oliwia Krumin –
5,09  Julia Potasznik – 5,09 Kinga Rosłoń –
5,0 Weronika Łuczkowska – 5,0 Nikola Krakowiak
– 4,91 Mateusz Łuczkowski – 4,85  Wiktoria
Lewandowska – 4, 83 Oliwia Orszewska –
4,83 Hubert Parzych – 4,83 Adam Borończyk –
4,77 Dominik Brzozowski – 4,77    GRATULACJE!

.

  Wybrani uczniowie klasy 7, 8 i trzeciej
gimnazjum mieli możliwość uczestniczenia
warsztatach piekarsko – cukierniczych
zorganizowanych w Zespole Szkół i Placówek
Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.
 
   Mistrzyni pani A. Krasnodębska zdradziła im
tajniki przygotowani włoskiej pizzy oraz deseru -
tiramisu. W trakcie zajęć odpowiedzialni byli za
swoje stanowiska pracy i kontrolę
poszczególnych etapów pracy. Mogli się
przekonać czy swoją pasję dadzą radę zamienić
w przyszły zawód.     
  
   Wyjazd zorganizował szkolny doradca
zawodowy p. Sylwia Orszewska.
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 ALOHA!!! czyli HAWAJSKA IMPREZA

.

.

 W tym roku podczas
zabawy karnawałowej
obowiązywał hawajski
dresscode, stąd
kwieciste koszule,
przeciwsłoneczne
okulary, kwiatowe
girlandy, kolorowe topy
i trawiaste spódniczki. 
  W klasach
przygotowano sobie,
może nie tropikalne,
ale równie smakowite
menu. Pani Izabela
Mieczkowska
dopełniła klimatu
przygotowując liczne
zabawy, w których
można się było
wykazać sprytem,
zwinnością, a także
poczuciem humoru. 
 Nowością w tym roku
była loteria fantowa

według pomysłu pani
Joanny
Lewandowskiej. Akcja
cieszyła się
ogromnym
zainteresowaniem
zarówno wśród
uczniów, rodziców i
nauczycieli. Od rana
na korytarzu 1. piętra
wiła się kilkumetrowa
kolejka ochotników,
chcących zakupić los.
Można było
wylosować grę,
pluszaka, figurkę,
obrazek, kubek,
książkę i wiele innych
rzeczy. Zebrane
pieniądze zostaną
przekazane na pomoc
zwierzętom.  
       Oczywiście
maluszki od paru

dni nie mogły
doczekać się
spotkania z Mikołajem.
Zachodziły w głowę,
co też dostaną w
paczce. 
   
  Bal umożliwił
przeniesienie się
uczestnikom na
gorącą wyspę pełną
wrażeń podczas
panującej na zewnątrz
zimy!

.
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   ŚWIĄTECZNY CZAS...
                     przedstawienie jasełkowe

   STOPKA
REDAKCYJNA
red. nacz. Karolina
Tkaczuk
dziennikarze
numeru: Dawid
Przybysz, Agata
Macias, Oliwia
Orszewska, Piotr
Augustyniak
grafika, skład,
łamanie, red. jęz. i
techn. - p. Edyta
Wlazło
         

    W ostatni dzień przed przerwą świąteczną
mieliśmy możliwość uczestniczenia w tradycji
(jasełka od staropolskiego słowa jasło
oznaczającego żłób), a szkolni aktorzy -
sposobność zaprezentowania swoich
umiejętności artystycznych. 
    Trudno powiedzieć od kiedy trwa u nas tradycja
przygotowywania jasełek. Wiadomo na pewno, że
od lat dzięki pani Krystynie Dajnowskiej cała
społeczność szkolna ogląda to niepowtarzalne
bożonarodzeniowe widowisko. Każdego roku
inne, za każdym razem zwracające uwagę na
nowy element, zdarzenie, postać. W
tegorocznych jasełkach przyciągała wzrok osoba
samego diabełka, a później aniołka, którą odegrał
Kacper Rosłoń. Motywem przewodnim była jego
przemiana. Akcja została uwspółcześniona. 
    Tego dnia odbyła się również Wigilia w klasie
VIII.

                    NIETYPOWE ŚWIĘTA w LUTYM
   Po co są? Dla urozmaicenia codzienności, zwrócenia uwagi na ważne sprawy. Ludzka pomysłowość nie zna granic! 
 9. luty – Międzynarodowy Dzień Pizzy
  Na całym świecie codziennie sprzedaje się około 13 000 000 pudełek tego przysmaku. Kulinarni smakosze wyróżniają 50
rodzajów pizzy. Pizza jest kultową potrawą kuchni włoskiej, lecz pierwsze dania tego typu zaczęli serwować Grecy. Święto pizzy
obchodzi się w: Polsce, Rosji i Włoszech, a w Wielkiej Brytanii przypada 1 lipca, natomiast w Brazylii 14 lipca. Ferie są okazją, by
zrobić sobie domową pizzę.
  17. lutego – Dzień Kota
  Nie od dziś wiadomo, że koty do pokornych nie należą, chadzają własnymi ścieżkami, a w relacji pan-podwładny to właśnie one
górują. I chyba za to kochamy je tak bardzo.
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