
Małda
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w Małdytach
ul. Szkolna 9
14-330, Małdyty

Numer 2 05/14

Unia Europejska a Szkoła Podstawowa w Małdytach
Dziś większość przedsięwzięć w naszym kraju odbywa się dzięki funduszom europejskim. Nasza szkoła również z nich korzysta.
  Od kwietnia 2013 roku w ramach projektu „Akademia innowacji”  możemy naszym uczniom zaproponować szereg zajęć pozalekcyjnych. Gama tych
kółek jest ogromna. Każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Prawie wszystkie zajęcia odbywają się po południu. Dzieci
dojeżdżające mają zapewniony odwóz do domu.
  Największym powodzeniem cieszy się projekt malarski prowadzony przez panią Dorotę Smerecką. W pierwszej edycji, która się właśnie zakończyła,
dzieci tworzyły przeróżne prace artystyczne wykorzystując wyszukane, innowacyjne techniki. Efektem ich działań była wystawa na szkolnym korytarzu.
Prace robiły ogromne wrażenie na oglądających. Nic dziwnego, że osoby, które brały udział w tym projekcie chcą kontynuować swoją pracę.
  Kolejnym projektem, który cieszy się dużym zainteresowaniem, są zajęcia dziennikarskie prowadzone przez panią Danutę Bakunowicz. Wytworem tych
zajęć jest pierwszy numer szkolnej gazety pod tytułem „Małda”, który ukazał się na stronie internetowej Junior Media. Numer ten można również
obejrzeć wchodząc na stronę internetową naszej szkoły. Obecnie uczniowie zakończyli pracę nad kolejnym numerem gazety.
  Innymi kołami, w których uczniowie chętnie uczestniczą, są zajęcia teatralne realizowane przez panią Ewę Czajkowską oraz koło taneczno – muzyczne
prowadzone przez pana Mirosława Grzymkoskiego. Efektem tych zajęć jest sztuka teatralna „Dwa królestwa” wystawiona przez naszych uczniów oraz
pokaz nauczonych tańców towarzyskich: walc, cza-cza.
  Oprócz powyższych zajęć odbywają się jeszcze następujące koła: polonistyczne „Nie taki język straszny” prowadzone przez panie: Annę Smoczyńską i
Anetę Kucharską – Ukleję, matematyczne pod  kierunkiem pana Janusza Kroczaka, które połączone są z prowadzeniem bloga, przyrodnicze prowadzone
przez panią Teresę Bodo, gdzie uczniowie wykonują doświadczenia, przygotowują prezentacje, wychodzą w plener.
  Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą również w projekcie języka angielskiego. Tym bardziej, że mają do dyspozycji wyposażoną i nagłośnioną
salę. Te zajęcia prowadzi pani Małgorzata Skupień – Kaluga.
  Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn to ostatnie zajęcia w naszym projekcie. Prowadzi je pan Rafał Zieliński.
  W ramach większości kół uczniowie będą mogli wziąć udział w planowanych wycieczkach. Już dziś z niecierpliwością czekają na trzydniowy wyjazd
do Warszawy. Odbędą  się również: jednodniowa wycieczka do Torunia oraz do Olsztyna. Inną ogromną zaletą korzystania z funduszy europejskich w
ramach tego projektu jest wyposażenie dwóch gabinetów w sprzęt multimedialny, zakup pracowni językowej oraz ogromnej ilości pomocy
dydaktycznych.
Już w marcu zaczynamy realizację drugiej edycji projektu. Potrwa ona aż do grudnia 2015 roku. Jak dotąd nigdy nie mogliśmy zaoferować naszym
uczniom tak bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Z realizowanego projektu zadowoleni są rodzice, nauczyciele i przede wszystkim uczniowie.

projekt plastyczny projekt przyrodniczy projekt teatralny

grupa dziennikarska Pod Kłobukiem

W drugiej edycji projektu dziennikarskiego skład naszej grupy uległ
niewielkiej zmianie: Ola Kopcińska, Zuzia Abrusiewicz, Wiktoria
Kaczkowska, Ola Sawicka, Angelika Prześniak, Wiktor Kozłowski,
Grzesiek Świderski, Wojtek Dziagiel, Szymon Górski, Kornel
Wąsowski. Grupą nadal opiekuje się Danuta Bakunowicz.
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FESTYN RODZINNY W MAŁDYTACH
31 maja odbył się festyn zorganizowany przez SP oraz GOKiS w Małdytach. Całą organizacją zajęli się nauczyciele
szkoły podstawowej: Izabela Rozbicka, Magdalena Szarecka, Renata Rękawek, Halina Rutkowska, Andrzej
Nowakowski. Impreza została podzielona na następujące części :  I.Część artystyczna: 1. Występ uczestników z
Akademii Tańca: Dominik Klimbejn i Wiktoria Kaczkowska, Hubert Kalinowski i Wiktoria Krajewska, Mateusz
Banaszek i Aneta Dubiel. Przygotowywali ich Państwo Mirosław i Ewa Grzymkowscy. 2. Taniec artystyczny w
wykonaniu Oli Kardasz z kl. III b. 3. Recytacja wierszy w wykonaniu Bartosza Kroczaka, Pauliny Kocełak, Michała
Wiosny i Eweliny Ciok. 4. Piosenki angielskie w wykonaniu: Eweliny Ciok - One Direction- What makes you
beautiful,  Aleksandry Kopcińskiej- Wham! – Wake me up before you go-go. 5. Przedstawienie ekologiczne
przygotowane przez klasę VIa pod kierownictwem pana Dariusza Łuczaka. 5. Taniec w wykonaniu zespołu ‘’Sparks
Dance’’ pod kierunkiem pani Izabeli Rozbickiej. II. Konkurencje sportowe na zielonym boisku : bieg z przełożeniem
szarfy, trójskok, rzuty piłeczek tenisowych do leżącego na murawie hula-hop. Po zakończeniu całego festynu
wyłonieni byli zwycięzcy z wszystkich klas. Cztery pierwsze miejsca zostały nagrodzone medalami i nagrodami w
postaci gier planszowych. Kolejną atrakcją festynu była III. Konkurencja: stacje z kartą rodzinka . 1. Pani Hanka
Komosa-jazda na hulajnodze. 2. Pani Danuta Bakunowicz-bieg z ringiem i piłką. 3. Pani Irena Klisz-strzał na bramkę. 4.
Pani Barbara Rolka-Zgadnij kto to? 5.Pani Teresa Bodo-nadmuchiwanie balonu. 6. Pani Aneta Kucharska Ukleja-
obieranie jabłka.7.Pani Marzena Bojar-rzucanie piłeczką do celu. 8.Pan Dariusz Łuczak- segregowanie śmieci.9.Pan
Mariusz Bystrek-wbijanie gwoździ.  Na hulajnodze  trzeba było przejechać wokół fontanny. Bieg z ringiem i piłką nie
był łatwy, bo należało biec slalomem z piłką i ringiem na głowie. Strzał na bramkę mógł wydawać się łatwy, choć taki
nie był, piłki miały różne wielkości i ciężary. Odgadnięcie, kto jest na zdjęciu, okazało się bardzo trudne, nasi
nauczyciele bardzo się pozmieniali. Balon trzeba było nie tylko nadmuchać, ale jeszcze  ozdobić. Natomiast obrać
jabłko tak, aby skórka była długa jak deska, to nie lada wyzwanie. We wbijaniu gwoździ najlepsi byli tatusiowie, choć
mieli mały młotek. Segregowanie śmieci nie sprawiło nikomu trudności, trzeba było się starać, bo tę konkurencję
„obstawiał” pan od przyrody. Tym razem zwycięzcy zostali wylosowani, a nagrody były bardzo atrakcyjne.
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zdolni recytatorzy .
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. nauczyciele kontra rodzice
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                  Nigdy nie zapomnimy!!!

Opis ulubionego nauczyciela
  Moim najlepszym nauczycielem był pan Piotr Dotka, który uczył mnie lekcji wychowania fizycznego i techniki. Pan Piotr był bardzo wysokiego
wzrostu, miał ciemne włosy i zielone oczy. Jego postawna sylwetka budziła respekt i szacunek wśród uczniów.
Spośród wszystkich nauczycieli wybrałem właśnie pana Dotkę, ponieważ niestety nie ma Go już wśród nas, a chciałbym, aby pamięć o Nim
pozostała jak najdłużej.
     Pan Dotka był moim wuefistą i wiele mnie nauczył. Dzięki  niemu odkryłem w sobie duszę sportowca, kiedy pierwszy raz przyszedłem na
trening baseballu. Wtedy poczułem, że to jest dyscyplina, którą chciałbym uprawiać. Sumiennie uczęszczałem na treningi, które z czasem
przyniosły efekty i upragnione medale. Wtedy też pierwszy raz zobaczyłem w oczach trenera dumę z moich wyników w sporcie.
     Oprócz zajęć szkolnych brałem udział, za namową mojego pana, w zawodach wędkarskich.  Wprawdzie nie osiągnąłem wysokich wyników, ale
sam fakt uczestniczenia był dla mnie nagrodą. Dzięki panu Piotrowi nauczyłem się wytrwałości w dążeniu do celu i cierpliwości. Zawsze mnie
wspierał i utwierdzał w przekonaniu, że sukces musi być okupiony ciężką pracą. Dla mnie osobiście Jego nieobecność jest wielką stratą, bo
jeszcze wielu rzeczy nie wiem, o które chciałbym Go zapytać. Był doskonałym pedagogiem, sprawiedliwym, ale stanowczym. Miał duże poczucie
humoru, a swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał tak, jak prawdziwy kolega. Uczniowie Go uwielbiali i wszystkim brakuje Jego żartów.  
Mam nadzieję, że moja przygoda ze sportem się nie kończy, a w przyszłości chciałbym być takim nauczycielem wychowania fizycznego, jak pan
Piotr. W moich wspomnieniach i sercu pozostanie na zawsze Szefem.                                                                                                                                   
                          Wiktor Kozłowski

Nasz ulubiony nauczyciel opuścił nas na zawsze, jednak w naszej pamięci jest obecny na
każdym kroku. Myślimy o Nim, gdy jemy Prince Polo, Jego ulubione, albo rogalika 7days.
Kubek XXL zawsze kojarzy nam się z Panem. Gdy ktoś powie Szefie, szukamy wzrokiem pana
Dotki. Gdy ktoś ma zachrypnięty głos,to tak jakby wrócił z zawodów  baseballa. Jednak Orlik
jest chyba najbardziej charakterystycznym miejscem. Gdy tam idziemy, nie możemy nie
pomyśleć o naszym Panu.                         Panie Piotrze, Szefie, Trenerze, tęsknimy...
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                 Restauracja Pod Kłobukiem a Kuchenne Rewolucje
              Kłobuk po Kuchennych Rewolucjach wygląda kolorowo, jedzenie jest wyśmienite, a zadowolonych  klientów
całe mnóstwo.

My też tam byliśmy i wywiad przeprowadziliśmy.

                                  Wywiad z Panem Grzegorzem Białasiem, właścicielem restauracji Kłobuk w Małdytach

Od którego roku prowadzą państwo restaurację ? Czym jest Kłobuk ?  Psotny duszek, diabełek, który przynosi swoim gospodarzom szczęście. Nam
przyniósł szczęście. Kłobuk jest patronem  tej restauracji od 1979r. a my tu jesteśmy już 18 lat .
Co zachęciło państwa do kupna właśnie tej restauracji? 18 lat temu byliśmy bardzo młodymi ludźmi. Szukaliśmy pomysłu na życie , na zainwestowanie
swoich oszczędności. Był to początek lat 90- tych , czas przemian  ustrojowych. Ten obiekt był wystawiony na  sprzedaż. A był w stanie fatalnym, mocno
zniszczony, zaniedbany. Wymagał kapitalnego remontu, jednak  my dostrzegliśmy tu naszą szansę… Skąd  państwo pochodzą? Czy oboje macie
państwo zainteresowania kulinarne? Ja się urodziłem w Bartoszycach, a moja małżonka pochodzi z południa Polski. Poznaliśmy się zagranicą . Jakie były
państwa początki w Małdytach? Początki były ciężkie, ogrom  pracy, z którą borykaliśmy się przez kilka lat. Zrobiliśmy tu remont kapitalny. 
Czy od  samego początku Kłobuk był restauracją z hotelem?  Od 1976 roku była tu restauracja z  hotelikiem. Dziś dysponujemy 10 pokojami hotelowymi.
 Kto wpadł na pomysł, aby zaprosić panią Magdę Gessler? Co zmieniło się po kuchennych rewolucjach, czy warto było zapraszać tę panią do siebie?
Myśleliśmy o tym już od dłuższego czasu, restauracja podupadała i gdyby nie pomoc pani Gessler, pewnie mieszkalibyśmy już w Norwegii, a Małdyty
straciłyby to piękne miejsce. Dziś dużo się zmieniło. Ciekawi ludzie zaczęli przyjeżdżać. Jest tu dużo większy ruch. Pani Magda wiele nam pomogła.
Zresztą cały czas pomaga, doradza i odwiedza nas bardzo często. Słyszeliśmy, że mają państwo tu tajemnicze drzewo. Czy moglibyśmy się dowiedzieć
czegoś więcej? Tajemnicze drzewo to jest tylko taka przenośnia, symboliczne miejsce dla Kłobuka. Tak naprawdę chodzi tu o bardzo starą lipę wpisaną do
rejestru zabytków. Ustaliliśmy sobie, może trochę żartobliwie, że jest to miejsce, gdzie Kłobuk ma swoją rezydencję. Trzeba uruchomić wyobraźnię i wtedy
się pokaże.
Czy najstarszy syn ma zainteresowania restauracyjne ?  Nie, w tej chwili jest studentem. Najbardziej zainteresowana restauracją jest córeczka. Już w tej
chwili pomaga w kuchni. Odziedziczyła talent po mamie. Ma dopiero 5 lat, ale  bajki zastępuje  programami kulinarnymi. 
Jakie uczucia towarzyszyły państwu w studiu ,,Dzień Dobry TVN”?  Przepiękne studio w centrum Warszawy ze wspaniałą panoramą. Bardzo
sympatyczni ludzie. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie,  jednak moja małżonka się stresowała, bo występowała na żywo. Nasze potrawy wszystkim
smakowały. Wróciliśmy z pustymi koszami, wszystko zostało błyskawicznie skonsumowane. 
Jakie są państwa plany na przyszłość ? Na pewno związane z tym miejscem. Chcemy  utrzymywać, to co osiągnęliśmy. Robimy nowy plac zabaw, więc
będziecie mogli tu przyjść z rodzicami. Serdecznie zapraszamy

. .

. .

. .

. .



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 2 07/2014 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMałda

Znów byliśmy w Krynicy Morskiej.
W dniach 9 - 11 czerwca po raz drugi wybraliśmy się na wycieczkę do Krynicy. Pogoda była cudowna. Do plaży szliśmy
5 minut. Opalaliśmy się, pluskaliśmy, graliśmy w siatkę i ringo, spacerowaliśmy po kurorcie, jedliśmy lody, pizzę i nie
obyło się bez pamiątek. Zgodnie z tradycją pieniądze zostały wydane. O tej porze roku miasteczko nie jest jeszcze
oblegane przez turystów, choć dzięki przepięknej pogodzie czuliśmy, jakby był środek upalnego lata. Czekały nas
jeszcze dwa tygodnie szkoły. Aż szkoda było wyjeżdżać.

trochę ochłody przed pensjonatem Elzam

jak w piaskownicy pluskanie tylko na zmianę

opalanie w ruchu cenne zbiory
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