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      BESUCH IN LATHEN!

.

   Wyprawa do Lathen była dla nas,
uczniów skokiem na głęboką wodę. 
Sam fakt samodzielnej rozmowy w
języku obcym napawał lękiem. Czekało
nas piętnaście godzin podróży, a
następnie sześć dni zabawy oraz nauki
w jednym. 
   
  Pierwszy dzień w miasteczku polegał na
wzajemnym poznaniu i integracji z innymi
uczestnikami wymiany. Zwiedzaliśmy ich
nowoczesną i klimatyczną szkołę pod
okiem samego dyrektora placówki. Dużo
emocji wywołało w nas spotkanie z
założycielką - patronką szkoły, która
przeżyła obóz koncentracyjny w
Oświęcimiu. Pani- Erna dr Vries jest
przemiłą starszą kobietą, mimo tak
przykrych i traumatycznych przeżyć.
Kolejny dzień spędziliśmy integrując się w
grach terenowych, następnie zwiedzaliśmy
zamek Clemeswerth. Widoki dostarczyły
nam wielu wrażeń. 

    Miłą niespodzianką była możliwość wykonania własnoręcznego ozdobienia pamiątkowych koszulek oraz
prywatny koncert szkolnego zespołu złożonego z uczniów. Widać było ich wielką miłość i pasję do muzyki. Nie
omijały nas również wspólne zabawy w basenie. 
    Każdy następny dzień pozytywnie nas zaskakiwał. Pomysłowo urozmaicano nam każdą wolną chwilę.
Między innymi były to projekty z różnych dziedzin typu: muzyka, sztuki walki, technika itp. Zwiedzaliśmy
również farmę koni, spacerowaliśmy nad Morzem Północnym.
     Mieliśmy okazję odwiedzić centrum naukowe w Bremerhaven, dzięki któremu „przejście” stref klimatycznych
zajęło nam tylko kilka godzin. 
     Cały wyjazd był zaplanowany tak dokładnie i interesująco, że nim się obejrzeliśmy przywitały nas ostatnie
wspólne chwile. Była to integracja na sportowo, gdzie mogliśmy wykazać się swoimi umiejętnościami. 
    Wyjazd z Lathen okazał się trudniejszy niż się tego spodziewaliśmy. Pożegnanie nie należało do łatwych.
Chwile spędzone w Niemczech zapadły nam w pamięć na zawsze.
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     PIEROGI i SOS 
 ZAPEWNIŁY II MIEJSCE
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    BEZPIECZNYCH
       WAKACJI!!!

    Julia Szurawska oraz Daria Brzozowska wzięły
udział w konkursie kulinarnym zorganizowanym w
Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w
Lidzbarku Warmińskim. 
     Zadaniem uczennic było samodzielne wykonanie
pierogów ze szpinakiem oraz sosu czosnkowego.
Musiały również zadbać o walory estetyczne, czyli
odpowiednią dekorację na talerzu. Konkurs był
poprzedzony warsztatami, na których uczestniczki
poznały zasady obsługi sprzętu AGD. Uczniowie
ZSiPO wraz z nauczycielami zaprezentowali
poszczególne etapy przygotowania konkursowego
dania, po czym rozpoczęto rywalizację. Uczennice
naszej szkoły dały z siebie wszystko i wywalczyły
drugie miejsce. Otrzymały dyplomy, nagrody oraz
piękne podziękowania za udział i zaangażowanie.       
     Opiekę nad uczennicami sprawowały p.Sylwia
Orszewska oraz p.Aleksandra Bilicka.

   Już po raz czwarty braliśmy udział w

ogólnopolskiej akcji „Biblioteki w szkole”.           

   

     Czytaliśmy sobie w gronie
koleżanek, kolegów i nauczycieli
na szkolnym Orliku. Każdy to, na
co miał ochotę. Nasza
bibliotekarka, pani Iza
Karczewska dopięła  wszystko
na tip – top, przygotowując
atrakcyjne książki na wypadek,
gdyby ktoś zapomniał przynieść
swojej z domu.
Zamanifestowaliśmy, że
naprawdę lubimy czytać. To
sama przyjemność!

 JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!
                       ZARAŻAMY CZYTANIEM

    Zbliża się czas wakacji i
beztroskiego wypoczynku. O
bezpieczeństwie rozmawiali z
nami funkcjonariusze.
Przypominali o przestrzeganiu
zasad i reguł miejsc wypoczynku
oraz zachowaniu wszędzie
zdrowego rozsądku.

.
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    28 V w Gminnej Bibliotece
odbyła się XIV edycja konkursu
recytatorskiego. Nasi
reprezentanci wykazali się
znakomitym przygotowaniem.
Repertuar obejmowały utwory A.
Mickiewicza, J. Brzechwy i J.
Tuwima. Konkurs obserwowało i
bacznie oceniało jury. Najwyższą
nagrodę ufundowaną przez Pana
Wójta (bon w wysokości 100 zł )
otrzymali: Dobromiła Kuształa,
Magdalena Zawadzka, Hubert
Parzych i Kinga Rosłoń, która
brawurowo wykonała Redutę
Ordona. Wyróżnienie
Przewodniczącego ( również bon
na 100 zł) zdobyli: Martyna
Przybysz i Oliwia Orszewska. I
miejsca zajęli: Michał Karbownik,
Jakub Soból i Dawid Przybysz. II:
Stanisław Dądzik i Karolina
Tkaczuk. III: Magdalena
Borończyk, Wiktoria Lewandowska
i Kacper Rosłoń. Wyróżniono
Agatę Macias. Gratulacje!

 13 maja nasza drużyna
tenisistów brała udział w
turnieju tenisa stołowego -
Memoriał Andrzeja Grubby w
Lidzbarku Warmińskim.  

    To już po raz trzynasty Fundacja
im. Andrzeja Grubby
zorganizowała to sportowe
spotkanie dla dzieci szkół
podstawowych. Przesłaniem
imprezy jest uczczenie pamięci 
wybitnego polskiego sportowca
oraz promowanie wartości
etycznych i edukacyjnych, a
zwłaszcza idei fair play, które
charakteryzowały jego karierę. 
   Choć nie wygrali zawodów fajnie
im się grało. 
    Ogólnopolskie finały odbędą się
w czerwcu w Sopocie.

     MEMORIAŁ  ANDRZEJA       
                   GRUBBY

             
    POEZJA TO MY! 

.

.
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                  BEZ GRAMA NUDY NA ZIELONEJ SZKOLE

       Pokonywali park linowy w pełnym sprzęcie alpinistycznym, przeprawiali się smoczą łodzią a ich bębniarzem
była sama wychowawczyni, grali w  mazurską pułapkę, jedli kiełbaski z ogniska,  stoczyli pełen adrenaliny
pojedynek łuczników i wesołe rozgrywki piłkarskie „Salce-sony kontra buldogi”. A na koniec mieli hit, na który
wyczekiwali od samego początku -  paintball. Piątoklasiści opuszczali "poligon" o własnych siłach, mimo że
program pobytu, który sobie zafundowali uchodził za bardzo napięty, a spali "szybko". 

   Antonina Zięba i Karolina Salwin udowodniły, że kiedy przyswoi się
zasady pisowni, polska ortografia przestaje być zmorą. Wzięły udział w
Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym w
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach. Obie wygrały w swoich
kategoriach wiekowych, zyskując tytuł Mistrza Ortografii. Brawo!

            KAROLINA SALWIN i ANTONINA             
                     ZIĘBA - MISTRZYNIAMI                     
                             ORTOGRAFII.

.
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     WRÓCILI NA TARCZY, ALE   
               BOGATSI W NOWE     
                  DOŚWIADCZENIE

  6 VI we Fromborku odbył się Konkurs wiedzy o
zamkach gotyckich. Wzięło udział ponad 20
szkół, w sumie ponad 40 zawodników. Naszą
placówkę reprezentowali Dawid Przybysz i
Kacper Rosłoń.  
   Test składał się z 27 pytań tyczących regionu,
zamków, działalności Kopernika. Nagradzane było
pierwsze 5 miejsc. Finaliści otrzymali teleskop lub
mikroskop. Pozostali uczestnicy - drobne gadżety. 
W czasie narady jury zawodnicy zwiedzili muzeum
Kopernika, wieżę Radziejowskiego  i wysłuchali
koncertu w katedrze. Po ogłoszeniu wyników ok.
14:30 wszyscy udali się na obiad do Domu
Kopernika. Nasi chłopcy nie znaleźli się w pierwszej
piątce, ale wyjazd uważają za bardzo udany. Zdobyli
cenne doświadczenie, poznali nowe osoby i na
pewno w przyszłym roku ponownie spróbują swoich
sił. 

         

  
 WRAŻLIWE SERCE, SPRAWNE MIĘŚNIE 
           i WSZECHSTRONNA WIEDZA
                  z fachowcem o zawodzie leśnika 

  Czy leśnik i leśniczy oznacza to samo? Otóż nie do
końca… Różnice tłumaczył naszym uczniom
pracownik Lasów Państwowych, Nadleśnictwa w
Bartoszycach p. Mateusz Wrona. Przedstawił też jaką
drogę przebył do tego zawodu. Mówił czym dokładnie
zajmuje się leśnik, jaka to odpowiedzialna praca, jakie
predyspozycje powinna mieć osoba na tym
stanowisku, i czy jest to opłacalny zawód. Na koniec
słuchacze zasypali pana w zielonym mundurze
gradem pytań o kleszcze, zwierzęta, wypadki,
pożary... Spotkanie z preorientacji zawodowej
zorganizowały panie S. Orszewska i Zofia
Słowikowska.

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

   SZKOLNY MUR – 
     GALERIĄ  Sztuki 
              STREET
ART

.
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