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  W przeddzień Święta Niepodległości uczestniczyliśmy w apelu przygotowanym przez klasę VI pod
kierunkiem pani S. Orszewskiej. Lekcja historii, którą nam zafundowali sprawiła, że zdaliśmy sobie
sprawę, jak ogromną wartością jest dla narodu wolne, suwerenne i niepodległe państwo. Obchody
wydarzeń sprzed 103 lat uświetniły występy wokalne uczennic z klasy 3 i zespołu ludowego Perła
Warmii.
Dokładnie po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita odzyskała Niepodległość!
Po długim okresie cierpienia, represji i niewoli wielu pokoleń naszych rodaków, Polska odzyskała wolność.
Spełniły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie sam
stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń.
Odbudowa państwa polskiego była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara
poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do odrodzenia
się Państwa Polskiego oraz ukonstytuowania się wielu instytucji II Rzeczpospolitej. Liderami tego procesu byli
J. Piłsudski, R. Dmowski, I. Jan Paderewski, W. Witos, W. Korfanty i I. Daszyński. Reprezentowali różne
poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religijną, urodzili się pod różnymi zaborami, jednak
potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu - niepodległości. Poprowadzili Polaków ku wolności.

.

       NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII

.
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 ROZGRZEWKA PRZED
EGZAMINEM
W dn. 6 8 XII nasi ósmoklasiści
mierzyli się z arkuszami
przygotowanymi przez
wydawnictwo Operon. Mogli
zweryfikować wiedzę i
umiejętności oraz oswoić z
przebiegiem i formułą egzaminu. 

 Tematyczne
zabawy stają
się w naszej
szkole tradycją.
24 listopada
samorząd
uczniowski
wraz z
opiekunką oraz
uczniowie klasy
ósmej wraz z
wychowawczynią
przenieśli
uczniów w
andrzejki z
dekady lat 80
XX w.
Organizatorzy
dołożyli starań,

by zaskoczyć
uczestników.
Taneczne pląsy
na parkiecie w
rytm muzyki
miksowanej
przez DJ z kl.
ósmej,
konkursy,
przebieranki,
ciasteczka z
wróżbą, stoisko
z eliksirami,
piosenki z
dedykacją i
oczywiście
wszelkiego
rodzaju wróżby,
by każdy mógł

poznać co go
czeka w
nadchodzącym
roku. Muzyka
przyciągnęła na
parkiet także
nauczycieli,
którzy nie
pozostali
obojętni na hity
i modę z lat 80.
Z radością i
wypiekami na
twarzy wszyscy
bawili się do
ostatniej
piosenki. 

           
    KONCERT PATRIOTYCZNY

.

.

.

       ANDRZEJKI W         
       KLIMACIE LAT 80

 30 XI
uczciliśmy
rocznicę
wybuchu
powstania
listopadowego
konkursem
pieśni
patriotycznych.
Uczniowie
każdej klasy
zaśpiewali
wylosowany
przez siebie
utwór.
Dominowały
piosenki
legionowe, które
zagrzewały
żołnierzy do
walki o wolność,
swoisty zapis
losu naszego
kraju,

świadectwo
historii Polski.

 Historyk p.
Jerzy Burza
przeplatał
występy klas
narracją
przybliżają
okoliczności
powstawania
poszczególnych
pieśni.

 Jury w składzie:
dyr. Bożena
Pelik –
Ogonowska,
Joanna
Lewandowska i
Dawid Przybysz
zdecydowało,
że najlepiej z
tym zadaniem

poradzili sobie
uczniowie klasy
V. Drugie
miejsce zajęła
klasa VIII, a
trzecie VII.

 To była
szczególna
lekcja
patriotyzmu.

.

.

.
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  Wspólny
posiłek,
integracja
podczas prac
grupowych, a
co
najważniejsze
zwiększenie
świadomości na
temat zdrowego
odżywiania i roli
śniadania w
diecie
człowieka –
wszystko w
ramach
profilaktycznej
akcji Śniadanie
daje moc, którą
koordynowały

panie Z.
Słowikowska i I.
Karczewska we
współpracy z
GKRPA w
Kiwitach. Na
stołach pojawiły
się prawdziwe
bomby
witaminowe, a
my, mali
kucharze
wyczarowaliśmy
z
przygotowanych
produktów
pyszne
kolorowe
kanapki, sałatki
owocowe

i wiele, wiele
innych
wspaniałych
potraw. Ten
dzień
przypomniał
rolę śniadania,
zwłaszcza dla
naszych
młodych,
rozwijających
się
organizmów.
Nie
zapomniano też
o potrzebie
ruchu – p. D.
Jagielska
przeprowadziła
zestaw
ćwiczeń.

W tym roku
działania
wzbogacone
zostały
o przedstawienie
dla młodszych
kolegów i
koleżanek, przepis
na zdrową
sałatkę
które wymagały
od nas dużego
zaangażowania,
poszukiwania
ciekawych
rozwiązań i
twórczej
aktywności.

 MIKOŁAJKI
6 XII niezwykła
świta
mikołajkowa
zawitała w
progi naszej
szkoły.
Przybyły
Śnieżynki, Elfy,
Renifery oraz

Siostra
Mikołaja, by
towarzyszyć
tak
wyczekiwanej
cały rok
osobistości,
jaką jest Święty
Mikołaj.
Chodzili

po całej szkole,
zadając
zagadki i
częstując
słodkościami.
Tak wpłynęli na
nauczycieli, że
tego dnia wielu
przełożyło
zaplanowane 

sprawdziany. IGOR – NAJLEPSZY!
W XI najlepsi uczniowie wzięli
udział z 4 konkursach
kuratoryjnych: z j. polskiego,
matematyki, biologii i j.
angielskiego. Ósmoklasista Igor
Bekieszczuk przeszedł do
wojewódzkiego etapu z
matematyki, który odbędzie się
wiosną. Trzymamy kciuki! 

.

            POZNAJEMY PRZEZ DZIAŁANIE, 
            JAKIE WAŻNE JEST ŚNIADANIE

.
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ŚWIĄTECZNE
CUDA
Grudzień to
czas
niezwykłych
wydarzeń w
naszej szkole.
Zbieraliśmy na

sztandar, ale
też odbyło się
wiele zbiórek
na rzecz
potrzebujących.
Ruszyły akcje
jednorazowe i
coroczne

edycje
charytatywne.
Takie cuda
dzięki
szczególnemu
zaangażowaniu
i postawie pani
dyrektor,

pań: J.
Jarkiewicz, S.
Orszewskiej,
J.
Lewandowskiej,
I.
Mieczkowskiej
i A. Bilickiej.

Od lat dzielimy
się tym, co
mamy,
udowadniając,
że czyjś los nie
jest nam
obojętny.
      

TYLE
JESTEŚMY     
      WARCI,
ILE 
 POMAGAMY
INNYM

 „To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w 
 ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje
znaczenie Twojemu życiu.” 

                                                                 Albert Schweitzer
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 16 XII dzięki wsparciu
finansowemu uzyskanemu z GK R
PA w Kiwitach zorganizowano dla
nas warsztaty profilaktyczne.
Prowadząca poruszyła
następujące kwestie:
- Poczucie własnej wartości –
wierzę, że potrafię
- Uzależnienie od Internetu,
komputera, telefonu komórkowego
i Facebooka...
- Stres – umiejętność radzenia
sobie z trudnymi emocjami
Warsztaty uświadomiły nam
zagrożenia oraz
niebezpieczeństwa płynące z
niewłaściwego korzystania z
przestrzeni wirtualnej i
multimediów. Dzięki przeróżnym
ćwiczeniom mieliśmy możliwość
poprawić ogólną samoocenę, bo to
ważne by żyć zgodnie z własnymi
potrzebami i osobowością.

.

 W dniu 17
grudnia 2021
roku w naszej
szkole odbyły
się jasełka oraz
spotkania
wigilijne pod
opieką
wychowawców. 
 Wcześniejsza
data była
podyktowana
przejściem od
najbliższego
poniedziałku na
zdalny system
nauczania. 

   JAK UNIKAĆ BŁĘDNYCH DECYZJI 
                         w SIECI
    - WARSZTATY z PROFILAKTYKI

      STOPKA REDAKCYJNA
red. nacz. Igor Bekieszczuk
grafika, skład, łamanie, red. jęz. i
techn. - p. Edyta Wlazło
znajdziesz nas na: 
juniormedia.pl            spkiwity.pl

.

 JASEŁKA i WIGILIE KLASOWE
.

.
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