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KOSZYKARZE PROWADZILI
ZAJĘCIA Z DZIEĆMI I
MŁODZIEŻĄ Z KIELNA

Bardzo ciekawą
lekcję z
najmłodszymi
poprowadzili
zaproszeni
koszykarze
gdyńskiego zespołu
Asseco Gdynia.
Dzieci powitały
drużynę

kibicowskim
okrzykiem, czym
bardzo mile
zaskoczyli
zawodników,
następnie
przeprowadziły
wywiad ze
sportowcami.
Dzieciaki zadawały

pytania niczym
rasowi dziennikarze
i  bardzo uważnie
słuchali, co należy
zrobić, aby zostać
koszykarzem.

Dorośli  doskonale
wiedzą, że
uprawianie sportu
bardzo pozytywnie
wpływa na zdrowie i
kondycję fizyczną.
Nie inaczej  jest w
przypadku dzieci.
Już od
najmłodszych lat
rodzice powinni
zachęcać je do
wysiłku fizycznego,

mając na uwadze
zasadę „czym
skorupka za
młodu…”.

          Waldemar      
        Kozakow

KOSZYKARZE ASSECO GDYNIA W    
                    KIELNIE

          O sporcie
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Ponad 40 uczniów od klasy czwartej do
drugiej gimnazjum pod okiem
zawodowych koszykarzy: A. J. Waltona,
Kuby Parzeńskiego, Piotra Szczotki i
Sebastiana Kowalczyka ćwiczyło z wielką
radością. Przeważały gry i zabawy, w
które wpleciono  elementy ćwiczeniowe.
 Dzieciaki i młodzież czerpała z tego
satysfakcję, nie zastanawiając się, jakie i
ile konkretnych ćwiczeń mieli  do
wykonania. Profesjonalni koszykarze w
ciągu dwóch godzin zajęć  pokazali
dzieciom i młodzieży, że sport może być
ciekawym sposobem na spędzanie
wolnego czasu. Uczniowie mieli
możliwość spożytkowania nadmiaru
energii .    
Koszykówka,podobnie jak inne gry
zespołowe, uczy zasad fair play,
współpracy z innymi oraz pozytywnie
wpływa na rozwój umiejętności
interpersonalnych. Dzieci i młodzież
podczas  zajęć w grupie dobrze się czuli i
widać było, że sport to dla nich świetna
zabawa.
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                        Konkurs BRD

Dnia 27 kwietnia 2015 r. uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w składzie: Patryk Grablowski,
Michał Malek, Oliwia Szczurow i Natalia Bieszke
oraz uczniowie Gimnazjum w składzie: Maurycy
Bieszk, Artur Hopa i Sławomir Jabłonkowski wzięli
udział w eliminacjach gminnych Turnieju
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
zorganizowanych przez Gimnazjum w Szemudzie.
Zawodnicy musieli wykazać się znajomością
przepisów ruchu drogowego, a także 
umiejętnością jazdy rowerem  w miasteczku ruchu
drogowego i na rowerowym torze przeszkód.
Odrębną konkurencją było praktyczne udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom
wypadków drogowych. Laureaci otrzymali
dyplomy, puchary oraz cenne nagrody.

W kategorii Gimnazjum nasi uczniowie
zajęli II miejsce!

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
                                          

                                                   Aleksandra Golik
                           źródło tekstu i zdjęć: zskielno.pl
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EGZAMIN-KARTA ROWEROWA-WAŻNE TERMINY
Część teoretyczna zawierająca 25 pytań odbędzie się w środę 13 maja 2015 roku w
sali 122 o godz. 14.10.
Do egzaminu teoretycznego przystąpić będą mogły tylko osoby, które do 30 kwietnia
2015 r. dostarczyły arkusz zaliczeń podpisany przez rodziców i wychowawcę.

Egzamin poprawkowy  – 20 maja 2015 roku (środa) w sali 122 o godz. 14.10.
Termin lub godzina może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nauczyciela. O
wszelkich zmiana uczniowie zostaną poinformowani.

Część praktyczna – termin będzie uzgodniony indywidualnie po zaliczeniu
egzaminu teoretycznego.
Do egzaminu praktycznego przystąpić będą mogły tylko osoby, które uzyskały
pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu.

POWODZENIA!

PS Regulamin egzaminu na kartę rowerową znajdziesz na zskielno.pl
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Afryka

Zwierzęta sawanny  cz.1
Lwy

Lew jest powszechnie uważany
przez ludzi jako król zwierząt. Jest
on mięsożernym ssakiem lądowym

i pochodzi z rodziny kotowatych.
Samiec lwa ma grzywe i może

ważyć od 150kg aż do
250kg.Samice są od nich mniejsze

i ważą do 110 do 160kg.Lwy
współcześnie zamieszkują Afycę i

Indie gdzie ich stan liczebny
określany jest jako krytyczny.

mg
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POZDROWIENIA 

Pozdrawiam Amelkę od Natalii :) 

Pozdrawiam Panię Kasię Derlecką i całą 6 c od Oliwi

Pozdrawiam Laurę i Alicję - Wiktoria 

Pozdrawiam Kamila Czajkowskiego od Alicji P.

Pozdrowienia dla Julii Frankowskiej pd przyjaciółki .

Pozdrowienia dla Mai Żelewskiej od BF ;* 

Serdecznie pozdrawiam moją koleżankę Julię od
Paulinki :) 

Pozdr dla dziewczyn z 6b The Best -Julia 

Pozd wszystkie fajne dziewczyny - Zorro

Zakochałem się w mojej serdecznej koleżance - Twój 
przyjaciel z klasy.

Pozdrowienia dla tej wybranej i jedynej - Myśliciel.

Dzisiaj pozdrawiam Alę....

Pozdrowienia dla Szymona od kolegi.

Pozdro  dla Januszka od ----serduszka.

.

.
.

HUMOR

.

.
.
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Anna Pustelnik

        SUKCESY MATEMATYCZNE W KIELNIE
Jak co roku Pomorski Kurator Oświaty z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania
wybranym przedmiotem nauczania, organizował wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. I jak co roku uczniowie z całego województwa walczyli o tytuł laureata oraz o tytuł
finalisty tych konkursów. Aby uzyskać te zaszczytne tytuły należy najpierw przejść etap szkolny, aby następnie
zmierzyć się z etapem rejonowym i ostatecznie awansować do finału, czyli etapu wojewódzkiego. Na etapie
wojewódzkim konkurs się kończy – uczniowie uzyskujący co najmniej 80% punktów zdobywają tytuł laureata, a
uzyskujący pow. 30% punków tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego.
 W tegorocznym Wojewódzkim Konkursie Matematycznym sukces odniosły dwie uczennice Szkoły w
Kielnie. Anna Pustelnik, uczennica klasy VI c szkoły podstawowej zostałalaureatem Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, natomiast Kinga Krauza, uczennica klasy III
b gimnazjum została finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów.
Ania Pustelnik została jednym z  8 laureatów konkursu. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego to nie tylko
zaszczyt i sukces sam w sobie. To również szczególne przywileje jakie otrzymuje każdy z laureatów:

celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu szóstoklasisty. Zwolnienie jest równoznaczne z
uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku,
przyjęcie do wybranego gimnazjum, niezależnie od ustalonych przez szkołę kryteriów.

Kindze Krauza, która została finalistą konkursu, przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie
szkolnym oraz może liczyć na dodatkowe punkty rekrutacyjne w zależności od szkoły, do której będzie
aplikować. Gratulujemy sukcesu i dobrego myślenia. Takie osoby są wzorem dla młodszych klas.
                                                                                                                       pani Wioleta Ułasik

Kinga Krauza
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Oliwia Szczurow - dziennikarz
 Dorota Kamińska– dziennikarz tematyczny
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Weronika Garzombke- dziennikarz
H   u    M    o    R      z     Z   e   S   z   Y   t   Ó   w
·  Chłop wolał iść gdzieś pod drzewo, byle nie robić u
pana.
·  Chłop był wyciskany przez pana.
·  Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby
piorun uderzył w niego, a nie w dom.
·  Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy.
· Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za
biednych, tylko za siebie.

Robert Lewandowski


