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     GRASZ, I CO Z TEGO MASZ?
    Kawa na ławę o „przeginaniu” z wirtualnymi 
 rozrywkami i  nie tylko na spotkaniu autorskim z 
 Krzysztofem Piersą

   1 marca, korzystając z zaproszenia p. Jadwigi
Błażewicz – Jędrych  - kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kiwitach, wzięliśmy udział w niezwykle
interesującym spotkaniu autorskim z Krzysztofem
Piersą, autorem „Komputerowego ćpuna” i „Trenera
marzeń”.
 Spotkanie dotyczyło nie tylko uzależnienia od gier, ale
ogólnie od technologii: Internetu, tabletów, smartfonów. 
   Gość przedstawiał fakty i mity dotyczące gier . Sam był
nałogowym graczem od 5 roku życia i pamięta, jak
oszukiwał siebie samego i rodziców jakoby przy okazji
grania uczył się języków obcych, historii, czy strategicznego
myślenia . Teraz jako ekspert w tej dziedzinie stara się
wpływać na zachowania współczesnych graczy, wskazując
im zagrożenia, gdy człowiek straci w sieci zdrowy rozsądek.
Przede wszystkim staje się aspołeczny, nie potrafi
rozmawiać, boi o coś zapytać, marnuje czas przez to nie
rozwija własnych talentów i nie realizuje marzeń.
Podpowiedział, jak sprawdzić, czy granie to jeszcze pasja,
czy już mamy do czynienia z nałogiem. Powinna zapalić się
lampka, gdy zaniedbujemy bliskich/przyjaciół/ pasje/ nie
potrafimy powiedzieć 

Dość! Statystyczny Polak spędza przy komputerze 1000 godzin rocznie.  Dla porównania, aby nauczyć się dobrze języka
obcego trzeba 2000 godzin, gry na pianinie – 650 godz. Internet to kopalnia możliwości, źródło darmowej wiedzy i
umiejętności. W sieci za free można nauczyć się programowania, tworzenia muzyki, gry na instrumentach, rysowania,
kręcenia filmów, pisania książek... Każde marzenie jest dziś do zrealizowania, bez względu na zasoby portfela czy miejsce
zamieszkania. Autor przypomniał korzystającym ze smartfonów, tabletów czy komputerów, że Internet ma dwie
podstawowe właściwości: nie zapomina i nie wybacza. Dał do myślenia, że tylko od nas samych zależy, jak zapiszemy się
w wirtualnym świecie i jak to wpłynie na nasze prawdziwe życie, gdy będziemy wchodzić na rynek pracy. Na zakończenie
można było kupić książki „Komputerowy ćpun” oraz „Trener marzeń” wraz z autografem Krzysztofa Piersy. Spotkanie było
niezwykle inspirujące. Oby więcej takich rozmów! 
    
                                                                                 "Komputerowy ćpun" jest istną skarbnicą wiedzy w tym temacie. -

.

https://muza.com.pl/literatura-
faktu/2186-komputerowy-

.

https://www.facebook.com/kiwity63a/photos/pcb.399308880634988/399308473968362/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARATz3IXIBxFadYY9SkGh6f4inDFRncyzMmXKGEbSWGgEOL8m9TYON4K0OP81b_MlXHgHljeyCmENyQ1&__xts__%5B0%5D=68.ARDdW5i9Bkg9i_rBJ7qXH10miYSPPf-ixlsRxXzy0gjpUOjo1wdntGHC2UgIK-64rhMWZb-nFgY6hn9I9EsGpW_d9ko493gtDTIEV-vjFZYCEpj0HWHdvL-q7Ygv1vb3Hj1JTTXH2izmhqrGkMwjbdYBx2T_hP4URzeEEbhT_mpZ16ZSVWTlqE0pd8x_jht3K03H0hjSQs4GnjExn0cHm8fu3QOoizk1Msdw6i6orHxASR72TOuY6S7BwM5fLUuhyGi-M7DvCou6u6f2K_e5ZuKdPnYwI4GdpVANMs0hLB-y3mNqG11ulCzj5I8a0Nvjajr-K4WFRjarzNGUhg_SU_Y
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      KANGUR 
 MATEMATYCZNY

  WIOSNA PEŁNĄ GĘBĄ!

.

.
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         21 okazaliśmy
solidarność i
otwartość na ludzi
chorych na Zespół
Downa. 
   Założyliśmy
kolorowe skarpetki
nie do pary. Akcja
miała uświadomić, że
gdy wyróżniasz się z
tłumu nie musisz być
dziwakiem. Tak
samo, jak nie są
dziwakami osoby,
które zwyczajnie
chorują.

  TAK MÓWILIŚMY o     
                 MIŁOŚCI
  Poczta walentynkowa pełna kartek z dowodami
sympatii, słodkie podarki, zabawne wiersze
przygotowane i odczytane przez każdą klasę, a
wszystko w atmosferze miłości i przyjaźni
przygotowane przez SU ( opiekun p. Iza) i
wychowawców. Można się było
poczuć tego dnia wyjątkowo.

 W czwartek, 21 marca wzięliśmy udział w
Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym Kangur. Co roku bierze w
nim udział około 30 krajów. Cel to
popularyzacja matematyki wśród dzieci i
młodzieży. 
  Nasi śmiałkowie przyznali, że testy, z którymi
musieli się zmierzyć nie należały do
najłatwiejszych, jednak były okazją do
sprawdzenia swoich umiejętności. 
   Trzymamy za naszych kciuki, życząc jak
największych wyników!

       Zima się skończyła! I choć w tym roku
dużej krzywdy nam nie zrobiła, to
pożegnaliśmy ją bez żalu. Było kolorowo i
wesoło. 
        21 marca obchodziliśmy Dzień Wiosny. 
 Najpierw wszystkie klasy starały się zrobić
jadalną Marzannę. W tym konkursie, jak też w
drugim na wiosenny dekor - nikt nie wygrał.
Liczyła się twórcza zabawa i "wyżerka". Wszyscy
dostali dyplomy z podziękowaniem. Po obiedzie,
klasy od czwartej w górę zebrali się w sali
gimnastycznej, aby zagrać w siatkówkę. Sędzią
był pan Paweł. . .

    NIEPARZYSTE I   
        NIE DO PARY

I.B

I.B

I.B

I.B

I.B I.B
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                 KĄCIK SPORTOWY
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  Zawody, które odbyły
się w sali w Kiwitach
były bardzo
emocjonujące. Już
pierwsze rywalizacje,
tj. wyścigi rzędów i
bieganie z piłką

dostarczyły wrażeń.
Później odbył się mecz
piłki nożnej, w którym
wygraliśmy 7:2.
Bawiliśmy się świetnie.
Zapraszamy Rosjan do
nas ponownie!

          AKTYWNI KIBICE -
         WYJAZD NA MECZ
       Indykpol AZS Olsztyn-
     Asseco Resovia Rzeszów

W dniu 24 grudnia uczniowie pod opieką pań
Izabeli Mieczkowskiej i Joli Jarkiewicz wzięli
udział w wyjeździe na mecz Indykpolu AZS
Olsztyn vs Asseco Rasovia SSA Rzeszów. Mecz
był fascynujący ! Olsztyn wygrał z Rzeszowem 3
do 0. Po zakończeniu meczu wszyscy dosłownie
rzucili się po autografy i zdjęcia. Gorący doping,
wesoła atmosfera, oklaski, skandowanie i
zabawa, czyli było wszystko co lubimy. 
 Trzeba też wspomnieć, że po przyjeździe do
Olsztyna obowiązkowo wpadliśmy z wizytą do
MC Donalda.

      Każda aktywność fizyczna wpływa
korzystnie na pracę naszego mózgu, ale
zdecydowanie na prowadzeniu jest tenis
stołowy. 
    23 lutego 2019r. w Bezledach odbyły się 
   II Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Regionu
Bartoszyc w Tenisie Stołowym o Puchar
Wójta Gminy Bartoszyce. Uczeń naszej szkoły
Oleg Stefanowicz okazał się MISTRZEM tej
dyscypliny. 
   W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów
zajął I miejsce. 
   Brawo!

     Celem walki
zapaśniczej jest
położenie przeciwnika
na łopatki. Udało się
to naszym szkolnym
zapaśnikom podczas
II Turnieju Ligi
Szkolnej w
zapasach w stylu
wolnym młodzików i
młodziczek w
Karolewie. 
   Nad całością
czuwał trener p. P.
Wasilewski.

II miejsce - Kamil
Nowak 
III miejsce -
Ponczkowski Konrad 
III miejsce - Klaudia
Szulżycka 
III miejsce - Sylwia
Małeć
 Jesteście super!

 SPORTOWA RYWALIZACJA
Z NASZYMI PRZYJACIÓŁMI Z 
              KALINGRADU

     MEDALE Z KAROLEWA

         OLEG
MISTRZEM GMINY 
   BARTOSZYCE!

I.B

I.B
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     ROLNICZAK  – NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJĄ

  OSTATNIA PROSTA
 - EGZAMINY 

   Do ZSCKR w
Karolewie zapraszała
dziś gimnazjalistów i
ósmoklasistów pani
…. Przedstawiła im
szeroki wachlarz
możliwości i
kierunków, które
oferuje ich wiekowa
placówka. Mówiła, że
szkoła stale
przystosowuje profile
nauczania do zmian
na rynku pracy tak, by
absolwenci zdobyli
ciekawy zawód,
jednocześnie
dodatkowe atuty i
spełniali oczekiwania
pracodawców. 
   Młodzież kształci się
w następujących
kierunkach
technicznych:  technik
weterynarii, technik
mechanizacji i
agrotroniki, technik
rolnik, technik żywienia
i usług
gastronomicznych,
technik architektury
krajobrazu, technik
agrobiznesu (kierunek
wznowiony) oraz w
branżowych: kucharz,
mechanik – operator
pojazdów i maszyn
rolniczych. Szkoła
konsekwentnie
wykorzystuje szansę,
jaką dało wstąpienie
Polski do Unii
Europejskiej. Można
zdobyć kwalifikacje
niezbędne do przejęcia
gospodarstwa i
korzystania z funduszy
Unii. Zrobić za darmo
kursy prawa jazdy B i T
, na wózki widłowe,
opryskiwacze i kursy
kwalifikacyjne z
certyfikatem
europejskim. To szkoła
szanująca tradycję,
czego dowodem

jest organizowana co
roku przez uczniów
Karolewiada, ale
jednocześnie szkoła
nowoczesna. Posiada
bardzo dobrą bazę
dydaktyczną do
poznania zawodów, tj.
pracownie tematyczne,
np. 3 kuchnie i bar, 160
hektarowe szkolne
gospodarstwo rolne,
ogród, nowoczesny
sprzęt rolniczy,
warsztaty zajęć
praktycznych,
pracownie
komputerowe,
bibliotekę, internat ze
stołówką (80% to
uczniowie dojezdni),
obiekty sportowe: halę
sportową, siłownię,
stadion, salę
zapaśniczą. W ofercie
szkoły są atrakcyjne
praktyki zawodowe,
zajęcia w terenie,
wycieczki edukacyjne,
staże zagraniczne.
Placówka oferuje liczne
zajęcia pozalekcyjne:
sportowe, naukowe,
artystyczne, taneczne.
Nauczyciele
weterynarze zabierają
ich na asystę przy
zabiegach do własnych
przychodni. Prężnie
działa Klub
Wolontariatu, zespół
taneczny. Zatem jedna
szkoła a wiele pasji -
każdy może wybrać
coś dla siebie.

.

.

     W dniach 13-14 marca odbyły się ostatnie
próbne egzaminy dla ósmoklasistów i
gimnazjalistów. Dzięki nim uczniowie mogli
sprawdzić, jak radzą sobie z zadaniami
egzaminacyjnymi i planowaniem pracy z
arkuszem. 
      Wśród zadań z polskiego dla klasy ósmej aż
sześć odwoływało się do utworów wskazanych
w podstawie programowej, zatem znajomość ich
treści i problematyki jest kluczowa do uzyskania
pomyślnego wyniku na egzaminie. Z matematyki
warto potrenować zadania na dowodzenie.
Ponad połowa wiąże się z zastosowaniem
matematyki w życiu codziennym. Przykładowe
zadania opublikowało CKE w marcu.

I.B

I.B
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  SPRZYMIERZENIEC CZY WRÓG ?
 CZYLI RECENZJA DRUGIEJ CZĘŚCI 
 FILMU LEGO PRZYGODA 2.

  JAKO PIESI, ROWERZYŚCI
CZY PASAŻEROWIE –
WAŻNE, ŻE WIDOCZNI!!! 

   Zainteresowało nas, jaki smak picia jest
preferowany przez uczniów naszej szkoły.
Jeżeli was też to ciekawi przeczytajcie. Oto
wyniki sondy: pomarańczowy = 30%  jabłko -
mięta = 20% jabłkowy = 15%  bananowy = 5%
czarna porzeczka = 5% jabłko - marchew -
limetka truskawka = 5% Lipton zielona herbata =
5% mandarynka = 5% witaminowy = 5% cola =
5%

           STOPKA             
      REDAKCYJNA
 red. nacz. Igor Bekieszczuk
dziennikarze numeru: Piotr Augustyniak,
Dawid Przybysz, Piotr Michalik, Karolina
Tkaczuk, Antonina Zięba, Agata Macias, Oliwia
Orszewska, Kinga Rosłoń, Kacper Rosłoń,
Hubert Parzych.
 
grafika, skład, łamanie, red. jęz. i techn. - p.
Edyta Wlazło

   ORANGE JUICE IS            NUMBER ONE!

  
  Życie i zdrowie są najważniejsze, dlatego aby
uchronić dzieci przed wypadkami na drogach
ruszyła rządowa kampania społeczna. Do
każdej szkoły dostarczono kamizelki
odblaskowe. My  również je otrzymaliśmy, co
zwiększy nasze bezpieczeństwo w każdej
sytuacji drogowej.

I.B

 MIA I BIAŁY LEW

                14 lutego uczniowie klasy 7 wraz z
wychowawczynią pojechali do olsztyńskiego na
film ,,Mia i Biały lew'' . Opowiadał on o Mii, która
właśnie się przeprowadziła z Anglii do Afryki na
farmę swojego zmarłego dziadka. Dziewczynka
nie mogła się z tym pogodzić, dlatego się
buntowała. Kiedy jednak na świat przyszedł
Charlie  - biały lew, wszystko się zmieniło. Film
uczy poświęcenia dla przyjaciela i nie
poddawania się pomimo przeciwności losu, jest
on wart polecenia właściwie wszystkim.
Wycieczkowicze wrócili do szkoły o godzinie
14.00 i rozjechali się do domów autobusami
szkolnymi.

.

   Ostatnio wybrałem się na film pod tytułem Lego
przygoda 2. Chciałbym wam przedstawić moją
opinię na temat tego projekcji. Otóż, bohaterowie 
muszą zmierzyć się z nowym zagrożeniem ze
strony obcych z planety DUPLO. W ich mieście
trwa apokalipsa, ponieważ ci na pozór uroczy
kosmici niszczą wszystko tak szybko, że nikt nie
daje rady niczego odbudowywać. Emmet, jedyny
mieszkaniec, który nie stracił nadziei, uważa że
życie nadal jest czadowe. Niestety, pewnego dnia
jego przyjaciele zostają porwani a on wyrusza w
kosmos, by ich ocalić. 
   Według mnie film jest bardzo ciekawy a
zakończenie zaskakujące. Obejrzyjcie sami.

. .

. .

     W dniu 06.03.19 r. kino objazdowe
odwiedziło naszą szkołę. Do obejrzenia były
dwa filmy: Mała Stopa oraz Dywizjon 303.
     Pierwszy opowiadał o grupie Yeti, spośród
której to grupy jeden chciał udowodnić, że ludzie
istnieją. Druga emocjonująca produkcja traktowała
o legendarnym dywizjonie 303, który pomagał
Anglikom w walce o Londyn. Oba filmy, choć
całkiem różne, dobrze się oglądało.  

    WYMARZONY PREZENT     
         WALENTYNKOWY

 Na walentynki postanowiliśmy zapytać uczniów i
nauczycieli, jaki prezent ucieszyłby ich na
walentynki. 
* Wycieczka rowerowa w ciekawe miejsce.
* Romantyczny wjazd na Dominikanę.
* Czekoladki walentynkowe. * Bilet do kina na
fajny film. * Wyjście na romantyczny obiad.
* Kwiatek. * Serce z czekolady.
* Pobyt w SPA. * Szybki samochód.

.

.

q=lego+przygoda&rlz=1C1AVFC_enPL786PL786&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivhc72ke7gAhW7isMKHSSWA0wQ_AUIDygC&biw=1517&bih=730#imgrc=s7BHStahpCaHfM:d&tbm=isch&q=MIA+I+BIALY+LEW&chips=q:mia+i+bialy+lew,online_chips:plakaty&sa=X&ved=0ahUKEwji946cjevgAhWvw4sKHdsODNwQ4lYILCgF&biw=1280&bih=910&dpr=1#imgrc=kKxaSspCIZcgMM:

q=dywizjon+303&rlz=1C1AVFC_enPL786PL786&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=I3C6FP-
3NJNTQM%253A%252CIBSq_HnNpp9UuM%252C%252Fg%252F11gmzld7jj&vet=1&usg=AI4_-
kRo84MArA4lgUZCCmbhO-Q69dms6g&sa=X&ved=2ahUKEwjmltza5pPhAhXo-

q=ma%C5%82a+stopa&rlz=1C1AVFC_enPL786PL786&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4j9OD55PhAhXQlosKHQHbBt8Q_AUIDygC&biw=1517&bih=675#imgrc=mL3OOyeR0hOiBM:


	GRASZ, I CO Z TEGO MASZ?
	Kawa na ławę o „przeginaniu” z wirtualnymi   rozrywkami i  nie tylko na spotkaniu autorskim z   Krzysztofem Piersą
	1 marca, korzystając z zaproszenia p. Jadwigi Błażewicz – Jędrych  - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach, wzięliśmy udział w niezwykle interesującym spotkaniu autorskim z Krzysztofem Piersą, autorem „Komputerowego ćpuna” i „Trenera marzeń”.
	NIEPARZYSTE I            NIE DO PARY


	WIOSNA PEŁNĄ GĘBĄ!
	KANGUR   MATEMATYCZNY
	TAK MÓWILIŚMY o                       MIŁOŚCI
	KĄCIK SPORTOWY
	MEDALE Z KAROLEWA
	SPORTOWA RYWALIZACJA Z NASZYMI PRZYJACIÓŁMI Z                KALINGRADU

	OLEG MISTRZEM GMINY     BARTOSZYCE!
	AKTYWNI KIBICE -
	WYJAZD NA MECZ
	Indykpol AZS Olsztyn-
	Asseco Resovia Rzeszów

	ROLNICZAK  – NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJĄ
	OSTATNIA PROSTA  - EGZAMINY
	SPRZYMIERZENIEC CZY WRÓG ?

	MIA I BIAŁY LEW
	JAKO PIESI, ROWERZYŚCI CZY PASAŻEROWIE – WAŻNE, ŻE WIDOCZNI!!!
	CZYLI RECENZJA DRUGIEJ CZĘŚCI   FILMU LEGO PRZYGODA 2.


	ORANGE JUICE IS             NUMBER ONE!
	WYMARZONY PREZENT               WALENTYNKOWY

	STOPKA                    REDAKCYJNA
	red. nacz. Igor Bekieszczuk


