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ŻYCIE
SZKOŁY

Nasze koło
dziennikarskie
istnieje od kwietnia
2013 roku, jednak w
obecnym składzie
pracujemy od
września.
Stworzyliśmy gazetę,
którą nazwaliśmy
Małda. Jesteśmy
trochę zwariowaną
grupą, ale swoje
obowiązki traktujemy
poważnie. Każdy z
nas ma swoje zadanie
do wykonania. Jedni
zajmują się życiem
szkoły, kulturą,
rozrywką, a inni
sportem lub tworzą
kącik artystyczny. 

SPORT

Piłka nożna i baseball to
dwie dyscypliny sportowe,
które dominują w naszej
szkole.
     

Wieści z Sambrodu: wywiad
z najstarszą mieszkanką
Sambrodu.

MAŁDYTY I
OKOLICE

Dzień Edukacji Narodowej 
Żywa lekcja historii
Święto Niepodległości
Kaliningrad
Pasowanie klas pierwszych
Akcja elektrośmieci
Dyskoteka andrzejkowa 

Orlik

 REDAKTORZY MAŁDY
   Nasza grupa redakcyjna liczy 11 osób: Zuzia Abrusiewicz,
Angelika Prześniak, Ola Sawicka, Ewelina Ciok, Natalka
Pielak, Wiktor Kozłowski, Grześ Świderski, Rafał
Zdunkiewicz, Wojtek Dziagiel, Przemek Pych. Naszym
opiekunem jest pani Danuta Bakunowicz.

DEN Sambród

Spotykamy się w naszej redakcji co tydzień, w każdy
czwartek w godzinach 14.30 - 16.00. Jeśli macie ciekawy
temat, chcielibyście, abyśmy o czymś napisali, zapraszamy
do nas.

Redaktorzy Małdy

Kacperska

HUMOR
Niedźwiedź,zając i lis grają
w karty. Zdenerwowany
niedźwiedź nie wytrzymuje i
mówi: 
- Ktoś tu oszukuje.Nie będę
mówił kto, ale jak palnę w
ten rudy łeb... 

KULINARIA
Przepis na jabłecznik:
-5 jajek
-szklanka cukru
-półtora szklanki mąki
-4 łyżki oleju
-1 łyżeczka proszku do
pieczenia
-1 kilogram jabłek
Na niewielką warstwę ciasta
połóż pokrojone jabłka, na
wierzch wlej resztę ciasta. 

KĄCIK
ARTYSTYCZNY
Szkolni twórcy: Aleksandra
Kopcińska, Dominika
Kacperska, Bartek
Brzeziński, gościnnie Kinga
Kostrzewa. W tym wydaniu
prezentujemy prace D.
Kacperskiej.

D. Grzebska

D. Grzebska Ola sawicka
Piotr Dotka

Dominika
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Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 
1- Hubert w roli woźnego, 2- polonistki przy odpowiedzi wielce
zakłopotane, 3- pan od przyrody kompletnie nieprzygotowany, 4- pan od
religii dramatycznie szukający ściągi, 5- pan Jurek, kierowca odchodzi
na emeryturę, 6- pierwszy szkolny występ sześciolatków



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 1 12/2013 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Małda

Gaby

MatryoshkaMatryoshka

                                        KĄCIK ARTYSTYCZNY

        Obrazek "Matryoshka" został wykonany w około 2 godziny w
programie Paint Tool SAI, przy użyciu tabletu graficznego Wacom
Bamboo3 fun pen&touch. Inspiracją do niego była piosenka
"Megpoid GUMI, Hatsune Miku - Matryoshka". Rysunek przedstawia
kucyka. 
    Plik "Gaby" natomiast jest foto-manipulacją przedstawiającą moją
wymyśloną psią postać. Program, w którym to zrobiłam, nazywa się
Gimp i do wykonania tego obrazka także używałam tabletu firmy
Wacom. Tej pracy poświęciłam około 1 godziny.

                                   Dominika Kacperska klasa V a

D. Kacperska

D. KacperskaD. Kacperska
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W turnieju orlika o puchar premiera Donalda Tuska 2013 wzięło udział 16 drużyn.Nasi redaktorzy byli aktywni również
na boisku. Należeli do następujących drużyn:
BDB Małdyty
FC Barca
Dzikie Lamy
Czarne żmije
Był to drugi turniej organizowany w Małdytach, ponieważ nasz orlik istnieje od około trzech lat.
Pierwsze miejsce i możliwość gry w zawodach powiatowych zdobyły drużyny chłopców i dziewcząt z klasy 5a. Natomiast w kategorii klas starszych
zwyciężyli chłopcy z I gimnazjum oraz gimnazjalistki z Szymonowa. Wszystkie drużyny zakończyły swoje mecze na etapie powiatowym.
 Najlepsi zawodnicy turnieju: Agnieszka Masłowska, Wojtek Bakunowicz; Angelika Prześniak, Paweł Łucewicz

zawodnicy najlepsi
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W Gimnazjum nr 2 w Działdowie spotkali się baseballiści Warmii i Mazur.
Tego rodzaju turniej odbył się już po raz piąty i otworzył bogaty sezon pod
dachem. W zawodach wzięły udział drużyny z Grodziczna, Małdyt i
Miłomłyna. Z głównym trofeum wyjechał nie po raz pierwszy Altis Małdyty.
   Nasza drużyna zwyciężała już wielokrotnie. Na zawody wyjeżdżają bardzo
często. W tym roku szkolnym byli już w Grunwaldzie, Nowym Mieście
Lubawskim i w Działdowie. W swojej karierze brali udział również w
zawodach międzynarodowych w Wilnie. Drużynę od lat prowadzi nauczyciel
wychowania fizycznego SP Małdyty pan Piotr Dotka.

Małdyty

baseballiści

Małdyty

UKS Altis Małdyty- Jakub Malinowski, Bartek Antczak, Paweł Łucewicz, Wojtek Bakunowicz,
Paweł Zdunkiewicz, Kuba Kamiński, Dominik Klimbejn, Wojtek Dziagiel, Wiktor Kozłowski,
Piotr Chmielewski, Mateusz Mikołajczyk, Wojtek Witkowski, Bartek Kwaśniewski, Patryk
Melnyk, Karolina Malinowska - trener Piotr Dotka

Altis

w gotowości

Na orliku
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F.

uczestnicy

pieczenie

redaktorPo zmarznięta

zwycięzcy mikołajkowy

Pierwszy mikołajkowy bieg na 5 km w Miłomłynie.
W Polsce mieliśmy krajobraz po huraganie Orkan Ksawery, panowała zimowa aura, a my wybraliśmy się na biegi. Naszą grupę redakcyjną reprezentowała
redaktor naczelna, ponieważ trójkę biegaczy wyeliminowały choroby i kontuzje. Pozostali redaktorzy dopingowali biegaczy. Nasza pani ukończyła bieg na 31
miejscu z czasem 34 minut. Na szczęście nie była ostatnia, ale nie wynik jest najważniejszy. Liczy się sam udział i ukończenie biegu. Tym bardziej, że trasa
była zaśnieżona i troszkę górzysta. Po biegu posililiśmy się kiełbaskami pieczonymi na ognisku. Szczęściarze wylosowali atrakcyjne nagrody.
Organizatorem biegu był pan Franciszek Brzozowski, z którym przeprowadziliśmy wywiad.

Wywiad z organizatorem biegu panem Franciszkiem
Brzozowskim

Jak często startuje pan w zawodach? -W tym roku wziąłem
udział w około 20 zawodach, poza tym uczestniczyłem w
triatlonie. Dlaczego pociąga pana triatlon? -Jest to
dyscyplina, która hartuje mój charakter, gdyż są to ciężkie
zawody łączące pływanie, jazdę na rowerze i bieg. Ile
kilometrów miała najdłuższa pana trasa biegowa? -Jestem
jeszcze bardzo młody i nie chce zbyt mocno forsować
mojego organizmu, dlatego biegam nie więcej niż 25 km,
ale to się pewnie zmieni. Jakie były początki pana
biegania? -To długa historia. Na początku byłem piłkarzem
Sokoła-Ostróda, ale potem przyszły problemy ze
zdrowiem, leżałem, przytyłem 20 kg i coś trzeba było z tym
zrobić. Chciałem wrócić do piłki nożnej, więc musiałem
trenować, wybrałem bieganie. Kontuzje uniemożliwiły mi
grę w piłkę, a bieganie zostało. Ten dzisiejszy bieg
mikołajkowy był organizowany po raz pierwszy, czy będzie
miał charakter cykliczny? Na pewno, dziś, mimo fatalnej
pogody, w biegu uczestniczyło 37 osób, a zgłosiło się
około 50. Chciałbym, żeby była to inicjatywa regionalna i
koleżeńska. Zależy mi na propagowaniu biegania wśród
młodych ludzi. 
Dziękujemy bardzo za wywiad i zorganizowanie tego
biegu.
                                                                                          Wojtek Dziagiel

ruszyli redaktorzy

Brzozowski

biegu

kiełbasek

naczelnybiegu Zuzia

biegu dyplom

zawodnicy Małdy
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Małdyty i okolice : Sambród-miejscowość położona 4km od Małdyt. Nazwa związana jest z
licznymi brodami na okolicznym jeziorze Sambród. Przez to jezioro przechodzi Kanał -
Ostródzko-Elbląski
Wieści z Sambrodu: wywiad z najstarszą mieszkanką
-Ile miała pani lat, jak przyjechała pani do Sambrodu? -Miałam trzynaście lat. -Skąd przyjechała pani do Sambrodu? -
Przyjechałam z Bieszczad. -Dlaczego musiała pani wyjechać z Bieszczad? - Było przesiedlenie w ramach akcji ''Wisła''.
-Jakie uczucia towarzyszyły pani po przyjeździe do Sambrodu? -Uczucia były mieszane,ponieważ zmieniliśmy
otoczeniem, więc baliśmy się. -Kto przyjechał z panią do Sambrodu? -Przyjechali ze mną rodzice i dwie siostry. -Czy
chodziła pani do szkoły po przyjeździe do Sambrodu? -Chodziłam jeden rok do czwartej klasy. -Dlaczego zamieszkała
pani akurat w Sambrodzie? -Bo taki mieliśmy przydział. Czy w Sambrodzie mieszka ktoś tak długo jak pani? -
Oczywiście,że tak .  -W jaki sposób spędzała pani wolny ze swoimi przyjaciółmi? -Chodziliśmy do szkoły,kościoła,były
także zabawy. -Czy wie pani, kto mieszkał wcześniej w pani domu? -Z tego co mi wiadomo to mieszkali Niemcy,a jak się
wprowadzaliśmy, to  oni się przenieśli do dzisiejszej szkoły. -Co powie pani nam o byłej szkole w Sambrodzie? -Była tu
jedna nauczycielka, która miała cztery klasy łączone,czwarta uczyła się razem z trzecią,a druga z pierwszą. -Dziękuję za
udzielenie wywiadu. -Ja też dziękuję.
                                                                                                                                                              Wiktor Kozłowski

Akcja "Wisła" - przymusowe przesiedlenie Polaków z terenu Bieszczad na tzw. ziemie odzyskane po II wojnie
światowej.

stara kościółszkoła sambrodzki
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