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 DZIEŃ BARDZO SŁONECZNY
  OGNISKO Z KIEŁBASKAMI I ZABAWY NA POWITANIE WIOSNY

 Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się
w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. Odejście zimy i
nadejście wiosny uczciliśmy pieczeniem kiełbasek w ognisku i
zabawami przyrodniczo – kreatywno – ruchowymi. Starsi udali się
Bartnik, młodsi mieli atrakcje przy 
Orliku. Wspólny czas na słoneczku, sprawił, że naładowaliśmy
baterie i z optymizmem patrzymy w przyszłość.

.

 W numerze:
 Wywiad z matematyczką p. Angelą 
 Nowe art projekty Martyny i Wiki
 Wsparcie dla walczącej Ukrainy
 Spotkanie z leśnikiem i pracownikiem
KRUS
 Dzień Kobiet
 Tłusty Czwartek
 Dzień Wiosny
 Egzaminy próbne 

.
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 W TŁUSTY CZWARTEK NIKT
SIĘ NIE WYMIGAŁ OD
„PĄCZKA” 

 Zgodnie z
tradycją ten, kto
w tłusty
czwartek zje
minimum
jednego pączka,
może liczyć na
szczęście i
pomyślność w
nowym roku.
Niezależnie

od podejścia do
siły sprawczej
tych słodkich
wypieków nasze
szkolne łasuchy
nie mogły
narzekać.
Szczególne
podziękowania
należą się
mamie Marty

Wojczulanio i
Dyrekcji –
naszym
życzliwym
fundatorom
pączków.

 SPOTKANIE
z
LEŚNIKIEM

 MASZ TYLKO JEDNO ŻYCIE i 
 MUSISZ BYĆ OSTROŻNY!

     OSTATNIE   
        PRÓBNE   
      EGZAMINY

 Ósmoklasiści 
pisali już
ostatnie
próbne
egzaminy z j.
polskiego, j.
angielskiego i
matematyki.
 Sprawdzili, w
jakim stopniu
opanowali
wiadomości i
umiejętności z
tych
przedmiotów.  

     WOJEWÓDZKI   
        KONKURS  Z   
         MATEMATYKI

 Igor
Bekieszczuk z
kl. VIII jest już
po 2. etapie
Wojewódzkiego
Konkursu
Przedmiotowego
z Matematyki. 
To ważny
sprawdzian i
cenne
doświadczenie.
Brawo!

Czy każdy leśnik jest leśniczym? Jak zostać
leśnikiem? Czym zajmuje się pomocnik leśnika?
Jakie czynności wykonuje w lesie terenowy? Jaka
jest struktura organizacyjna w lasach?Jakich
narzędzi używa leśniczy na co dzień? O tym
opowiadał młodszym i starszym uczniom pan
Mateusz Wrona, leśnik z Nadleśnictwa
Bartoszyce, a nasi uczniowie zastanawiali się czy to
praca dla nich.  Spotkanie zawodowe zorganizowały
panie S. Orszewska i Z. Słowikowska.

.

.

.

 Gdzie czyhają zagrożenia w
gospodarstwie rolnym? Czego nie
może wykonywać dziecko do lat
16? Co grozi ze strony zwierząt?

O tym mogli
posłuchać m.in.
uczniowie kl. IV
– VI podczas
szkolenia na
temat:
"Bezpieczeństwo
w
gospodarstwie
rolnym", które
poprowadziła
przedstawicielka
z KRUS-u.
Dziękujemy za
cenne
wskazówki..

.

.

.

.
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 SUKCES JEST WTEDY, 
 GDY UCZEŃ PRZESTAJE SIĘ BAĆ

 Pani Angela Beata Potasznik - Kuriata już trzeci tydzień prowadzi
matematykę w naszej szkole. Wiemy, że pochodzi z Konit, skończyła
szkołę w Kiwitach, jej wychowawczynią w gimnazjum była Dorota
Jagielska. Dzisiaj opowie nam o sobie, swoich zamiłowaniach i
marzeniach. 

- Jak trafiła
Pani do naszej
szkoły? Czy to
jest Pani
pierwsza
praca?
- Trafiłam do tej
szkoły ze
względu na
ogłoszenie,

pracowałam
wcześniej na
Uniwersytecie
Warmińsko-
Mazurskim i
uczyłam
studentów
chronić jeziora.
Potem uczyłam
w Dobrym
Mieście

w prywatnej
podstawówce.
- Co sądzi Pani
na temat
naszej szkoły?
Jakie ma pani
wrażenia?
- Znam tę
szkołę, bo się w
niej uczyłam i
zawsze ją
lubiłam.

- Jak dawno
opuściła pani
mury naszej
szkoły? Kto
był pani
wychowawcą?

- Moją
wychowawczynią
była pani
Dorota
Jagielska.
Skończyłam
szkołę chyba
w 2001 roku.
- Dlaczego
została Pani
nauczycielką?
Co jest
według Pani
jest najlepsze

w tym
zawodzie?
- Najlepsza
jest praca z
dziećmi.
Chciałabym,
żeby
uczniowie
polubili
matematykę.
- Dlaczego
akurat
matematyka?
- Zawsze

lubiłam ten
przedmiot, a
często jest
znienawidzony
przez dzieci.
Uważam, że
wcale tak nie
musi być.
- A jak to było
z Panią? Czy
lubiła Pani
chodzić na
lekcje?
- Tak,

w
podstawówce i
w gimnazjum
lubiłam lekcje.
- Wracając do
naszej szkoły
... Poznała
Pani już
uczniów
szczególnie
uzdolnionych,
ambitnych, --
interesujących
się
matematyką?

-Pewnie, w
każdej klasie
znajdzie się
taki uczeń, ale
nie każdy musi
posiadać
umysł ścisły.
- Gdyby miała
Pani opisać
siebie w
trzech
słowach.
- Ambitna,
zadaniowa,

sumienna. I
jeżeli mogę
dodać czwarte
słowo –
nerwowa.
- Pani przepis
na dobre
wyniki
szkolne.
- Wszystko
sobie z czymś
kojarzyć.

 Tak łatwiej to
zapamiętać.
- Trzy rzeczy,
które
zabrałaby
Pani ze sobą
na bezludną
wyspę.
- Córkę, syna i
notes.
- Jakie są
Pani
zainteresowania

pozazawodowe?
Co robi Pani
w wolnym
czasie?
- Odnawianie
mebli. Lubię
odnawiać
meble i
majsterkować.
- Jakie są
Pani
marzenia
zawodowe i
osobiste?

- Chciałabym
się spełnić w
zawodzie, czyli
sprawić, żeby
uczniowie
przestali się
bać
matematyki.
Osobiste?
Chcę
wychować
dzieci na
samodzielnych

ludzi, którzy
radzą sobie w
życiu.
- I na
koniec… Czy
śpi Pani w
skarpetkach?
Obchodzi
Pani
walentynki?
- W
skarpetkach
śpię tylko,

gdy jestem
chora, to
świetnie
ogrzewa. Tak,
obchodzę
walentynki.
               
 Dziękujemy
za udzielenie
wywiadu i
życzymy
sukcesów w
życiu

zawodowym i
prywatnym.
                         
                         
                         
                         
                         
                         
       W. O. 

. .
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  SZYDEŁKOWO - MODELINOWY ART KĄCIK 
    

     CIEKAWE ŚWIĘTA 
            W MARCU

5 marca - dzień docenienia 
 To ciekawe święto, które ma na celu zwrócić uwagę
na dobre cechy innych ludzi. W tym dniu warto jest
powiedzieć komuś miłe słowo, aby pamiętał o
rzeczach, które robi dobrze i nigdy nie zapominać, że
lepiej doceniać niż oceniać.
 6 marca - Dzień Olimpijskiczyka 
Co roku 6 marca obchodzony jest Światowy Dzień
Olimpijczyka. Jest to święto poświęcone jak nazwa
wskazuje Olimpijczykom, którzy ciężko trenują, aby
móc w przyszłości znaleźć się na podium. To święto
jest swego rodzaju hołdem dla tych osób. Taki dzień
zdecydowanie im się należy ze względu na to, ile
czasu i wysiłku wkładają w to, co robią.

.

 UŚCISKI OD NAS DLA
WAS!
 Z inicjatywy p. Asi Lewandowskiej uczniowie
przygotowali pod kierunkiem swoich wychowawców
kartki ze słowami otuchy i wsparcia dla uczniów ze
szkoły w Górowie Iławeckim. Po ukraińsku i po
polsku, ozdobione serduszkami, flagami i
splecionymi dłońmi wyrażały to wszystko, co teraz
czujemy wobec ludzi przeżywających koszmar
wojny. 

.
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      NIE PODDAJEMY SIĘ ROZPACZY i         
      POMAGAMY WALCZĄCEJ UKRAINIE

                                  

  W tym roku
obchody Dnia
Kobiet przeszły
skromniej niż
zazwyczaj. Nasze
myśli były
bowiem w
innym miejscu,
na wojnie, z
uchodźcami, z
kobietami, które
walczą o swoją
ojczyznę.
Tradycyjnie SU
przygotował
słodkie podarki
i życzenia. Nikt

tego dnia nie
pytał
dziewcząt,
które założyły
kapelusze,
korale, apaszki,
kolczyki lub
apaszki.
 Kobiety,
jesteście
dzielne i
wspaniałe!
Będzie dobrze! 

 Agresja na
niezależną
Ukrainę i
obecna
sytuacja

zmobilizowały
wszystkich do
pomocy. 
 Nasza szkoła
również

angażuje się w
różne akcje. 
 Organizowane
są zbiórki
rzeczowe

i wsparcie
psychologiczne
oraz
wolontariat.  

      STOPKA REDAKCYJNA
red. nacz. Igor Bekieszczuk
red. numeru: Wojciech
Oleszczuk
Dawid Przybysz, Martyna
Przybysz, Wiki Bartnikowska
grafika, skład, łamanie, red. jęz.
i techn. - p. Edyta Wlazło
znajdziesz nas na: 
juniormedia.pl         spkiwity.pl

     KOBIETY     
      W ROLI       
    GŁÓWNEJ!
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