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     Zabawy na ziemi, w powietrzu, z wodą i dużo, dużo więcej … czekały na nas podczas Dnia Rodziny. Specjalnie dla nas
przywieziono atrakcje z Ośrodka Wypoczynkowego Kulka firmy Szarpie Travel.  Mogliśmy poskakać na euro –bungee, stoczyć
pojedynki gladiatorów, pojeździć  segwayem, zagrać w nogę w … spódnicy i w siatkę .. balonami z wodą. Najmłodsi bawili się na
dmuchanym zamku, mogli też dać sobie pomalować buzię. Przedstawienie „Rzepki” Tuwima w wykonaniu rodziców, pokaz
ratownictwa technicznego, w którym wzięły udział dwa zastępy straży państwowej i przejażdżki strażackimi retro pojazdami ze
straży ochotniczej dopełniły atrakcji dnia. Zapewniono nam wodę, gofry, lody, a na koniec ognisko z pieczeniem kiełbasek. My
mieliśmy się tego dnia dobrze bawić. Istna frajda! Wspaniale być dzieckiem!
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   W dniach 10-12
kwietnia do testów z j.
polskiego, historii i
wos-u, matematyki,
przedmiotów
przyrodniczych i
języków obcych
przystąpiło 23 naszych
gimnazjalistów.
Przygotowywali się do
nich pod okiem
doświadczonych
nauczycieli. To były
ostatnie egzaminy
gimnazjalne. Fraszka,
którą mieli
do przeanalizowania
gimnazjaliści podczas
egzaminu z j.
polskiego, stała się
hitem Internetu i
doczekała się wielu
memów. 
  15 kwietnia
wystartował trzydniowy
egzamin ósmoklasisty.
Jest on o wiele
trudniejszy niż
gimnazjalny. Zawiera,
w zależności od
przedmiotu od 50% do
70% zadań otwartych,
czyli takich, w których
zdający sami formułują
odpowiedź. Uczniowie
mają odpowiednio na
jego napisanie

120 min. z polskiego,
100 na matematykę i
90 na j. angielski.
  Tegoroczna
kumulacja
ósmoklasistów i
gimnazjalistów
zapowiada kłopoty
lokalowe i rekrutacyjne
dla wielu szkół
ponadpodstawowych.
Kolejne roczniki
uczniów będą też
rywalizować o
ograniczoną liczbę
miejsc w liceach - aż
do czasu, gdy szkołę
opuszczą po zdaniu
matury ostatni
absolwenci 3-letniego
liceum. Ogromne
przeładowanie
podstawy programowej
i niezliczone
umiejętności, które
musieli opanować i
utrwalić ósmoklasiści
wymagały
systematyczności i
dużego wkładu pracy. 
  Trzymamy za obie
klasy kciuki!

  EGZAMIN - PO RAZ OSTATNI W GIMNAZJUM 
           i PIERWSZY w KLASIE ÓSMEJ
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 8 maja odbyły się przesłuchania do kolejnego etapu konkursu wokalnego,
który odbędzie się w Dobrym Mieście. Celem konkursu jest promocja
utalentowanych wokalnie dzieci oraz popularyzacja polskich piosenek,
gdzie nagrodą główną będzie udział laureata w ogólnopolskim festiwalu
piosenki w Opolu. Najlepsi byli: Dobromiła Kuształa i Igor Bekieszczuk.
  Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali upominki i nagrody, które
ufundował Wójt Gminy Kiwity oraz LGD „Zakątek Warmiński” w Dobrym
Mieście. 

 IGOR BEKIESZCZUK i DOBRUSIA
KUSZTAŁA - REPREZENTANCI NASZEJ
GMINY w KONKURSIE WOKALNYM w
DOBRYM MIEŚCIE

     10 maja gościliśmy w szkole pana
Edwarda Białkowskiego. Uczniowie pod
okiem p. Izabeli Mieczkowskiej przedstawili
patriotyczny montaż słowno-muzyczny
związany z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3
Maja, podczas którego czytane były wiersze
patriotyczne autorstwa pana Edwarda. 
      Opiekunka SU zaprosiła także do współpracy
 artystycznej panią dyrektor, panią Barbarę
Michalak i pana Jerzego Burzę, by pokrótce
przybliżył zebranym wagę konstytucji,
okoliczności jej uchwalenia w XVIII w. i sylwetki
walczących o nią Polaków. Panie Sylwia
Orszewska i Mariola Pryszlak deklamowały
utwory pana Edwarda. 

    Inscenizacji
towarzyszył bogaty
repertuar muzyczny,
na który składały
się: Rozkwitały pąki …
Wojenko, wojenko,
Płynie Oka i in.
uwielbiane piosenki
legionowe i
patriotyczne. Nad
oprawą muzyczną
czuwała sama pani
dyrektor.    
  Po skończonym
występie mogliśmy
zadawać pytania
gościowi. Pani Iza
dopowiedziała nam, że
pasją pana  Edwarda
są również malowanie
i rzeźbienie.  Już dziś
zaprosiła na wystawę
jego prac do szkoły.

  PATRIOTYZM JEST W NAS
 apel z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 
 Maja

 10 maja klasa VII wraz z wychowawcą p.I. Mieczkowską i dwojgiem
opiekunów p.J. Lewandowską i p. D. Żuromskim biwakowali w 
Bartnikach. Atmosfera była super, wszyscy pomagali sobie nawzajem
w rozkładaniu namiotów i wspólnymi siłami rozpalali ognisko.  
  Wieczór rozpoczęli od zabaw, tj. np.kalambury czy gąski, gąski do domu.
O północy podzielili się na 3 grupy - poszukiwaczy świetlików. Pierwsza
pobiegła w las drużyna p.Daniela. Kiedy tak skradali się w głąb lasu
usłyszeli dziwne piski. Anglista zarządził odwrót. Jakieś 20 m od nich
żerowała maciora z małymi! Czym prędzej rzucili się do ucieczki. Mateusz
Ł. wyznał, już w obozie, że na żadnym z wf - ów tak szybko nie biegał jak
wtedy. Po tej całej "akcji" niektórzy poszli od razu spać a inni siedzieli w
namiotach, opowiadając sobie mroczne historie. Następnego dnia wszyscy
byli niewyspani, ale pełni pozytywnych wrażeń opuszczali obozowisko. 

              DZIK-i BIWAK
                KLASY VII
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   Jak pani ocenia zapotrzebowanie
na pracę pielęgniarki? Czy
pracowała pani w szpitalu? Jaką
szkołę trzeba skończyć? – z tego
typu pytaniami zmierzyła się pani
Grażyna Dzida – pielęgniarka
medycyny szkolnej w naszej
placówce.
  Mówiła o predyspozycjach do zawodu, o
charakterze pracy, innym w szpitalu, na internie,
innym w hospicjum, jeszcze innym w szkole.
Dowiedzieliśmy się, że dziś oprócz
wykształcenia medycznego wymagana jest
specjalizacja albo kurs, a także o tym, że coraz
mniej osób kształci się w tym kierunku ze
względu na niewspółmierne do zadań zarobki.
  Spotkanie zawodowe zorganizowała pani
Sylwia Orszewska, szkolny doradca zawodowy.
      

           STOPKA           
        REDAKCYJNA
 red. nacz. Igor Bekieszczuk
dziennikarze numeru: Piotr Augustyniak,
Dawid Przybysz, Kinga Rosłoń, Jakub
Bilkiewicz, Adam Borończyk
grafika, skład, łamanie, red. jęz. i techn. - p.
Edyta Wlazło

     PRACA W BIBLIOTECE TO NIE TYLKO         
           WYPOŻYCZANIE LEKTUR

 W przeddzień Dnia Bibliotekarza uczniowie z klas IV – VIII i 3 gim.  uczestniczyli w spotkaniu
ze szkolnym nauczycielem - bibliotekarzem - p. Izabelą Karczewską. Była to lekcja, która miała
na celu pokazać im tajniki zawodu bibliotekarza. Odpowiedzi, których udzieliła uczniom p. Iza
pozwoliły inaczej spojrzeć na bibliotekę, czytanie i książki.
    Dowiedzieliśmy się, że jej praca to nie tylko wypożyczanie książek, ale pomoc w zaspokajaniu
różnorodnych potrzeb intelektualnych oraz informacyjnych, doradztwo, zakup lektur zgodnie z
zapotrzebowaniem, zabezpieczenie księgozbioru, organizacja różnego rodzaju akcji i spotkań.
         Uzyskaliśmy informacje o kwalifikacjach do zawodu,  jego  historii  zaczynającej się  od czasów
gdy zbiorami zajmowali się ludzi uczeni, mnisi, literaci czy doradcy królewscy do czasów XIX w., gdy
zaczęły powstawać już szkoły bibliotekarskie w związku z popytem na książki. 
 -Żeby się wyrwać w daleki świat trzeba być wykształconym. Książki to najlepsza droga dla własnego
rozwoju.  – puentowała spotkanie nasza bibliotekarka, zapraszając do częstszego odwiedzania
biblioteki. 

     WSZĘDZIE TAM, 
 GDZIE JEST CHORY
 - zawód pielęgniarki

 W piątek 29 marca naszą szkołę odwiedziła
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku
Warmińskim wraz ze swoimi uczennicami. Ich
celem było przedstawienie zasad rekrutacji i
warunków, jakie oferuje szkoła. Zapewniała o
solidnym przygotowaniu do matury. Dziewczyny
natomiast opowiadały o swoich nauczycielach i
wspaniałej atmosferze placówki. 

   JAGIELLONKA ZAPRASZA NA DNI 
       OTWARTE DO SWOJEJ SZKOŁY  
                      JUŻ 23 MAJA
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