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MAMY IMIĘ I SZTANDAR!
WYBÓR OLIPIJCZYKÓW POLSKICH NA PATRONA NASZEJ SZKOŁY BYŁ
NAJLEPSZYM Z MOŻLIWYCH

Nie ma już w Kiwitach Szkoły Podstawowej, jest za to Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich
w Kiwitach. Mamy patrona, mamy sztandar. Na ten dzień nasza szkoła przygotowywała się od dawna.
1 czerwca 2022r. zapisze się jako jeden z ważniejszych w historii kiwickiej podstawówki. Tego dnia odbyła się
uroczystość nadania szkole imienia. Oprócz tego nasza szkoła otrzymała też własny sztandar. Uczniowie
potrzebują autorytetów i przewodników. Przyjęcie imienia Olimpijczyków Polskich to zaszczyt, wyróżnienie, ale
i zobowiązanie - mówiła p. dyrektor B. Pelik - Ogonowska. Na ręce pani dyrektor przekazał go jeden z
fundatorów. Bóg, honor, ojczyzna - to wartości kryjące się na jego płachcie, którymi będziemy się kierować w
życiu. Jak wygląda nasz sztandar? Główna strona sztandaru (awers) posiada kremowe tło. W centrum widnieje
logo szkoły – to postać otoczona kołami symbolizującymi koła olimpijskie wokół której wyszyto nazwę szkoły. U
góry na półokręgu wyhaftowany jest napis: Bóg, Honor, Ojczyzna, pod – Rzeczpospolita Polska. Na biało czerwonym tle rewersu umieszcony jest srebrny orzeł ze złotą koroną, z głową skierowaną w prawo, z
rozpostartymi skrzydłami. Całość obszyta jest złotymi frędzlami. Po przekazaniu sztandaru uczniowie,
nauczyciele i rodzice złożyli ślubowanie. Podczas uroczystości goście podkreślali kilka razy, że sztandar
będzie znakiem łączącym tych, którzy opuszczą progi szkoły oraz obecnych i przyszłych pokoleń uczniów,
symbolem życia i trwania w szkole ważnych wartości. Z okazji święta nauczyciele przygotowali z uczniami
wystepy artystyczno - sportowe nawiązujące do patrona.
Nasza szkoła zmienia wizerunek i wzbogaca swoje tradycje.
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DZIEŃ RODZINY PO
MISTRZOWSKU
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SZÓSTA POLSKO - NIEMIECKA
WYMIANA MŁODZIEŻY
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30.05.2022 w ramach wymiany międzynarodowej
do Kiwit przybyła grupa uczniów z Lathen partnerskiej miejscowości naszej Gminy. Goście
zakwaterowani byli w hotelu Perła Warmii w
Lidzbarku Warmińskim. Przez pięć dni dla młodzieży
były zapewnione różne atrakcje, m.in. pływanie
żaglówkami po jeziorze Ukiel, zwiedzanie zamku
biskupów warmińskich i mecze sportów
drużynowych. Każdego dnia odbywała się kolacja w
miejscu zakwaterowania gości i zajęcia integracyjne.
Ostatniego dnia pobytu odbyły się w warsztaty
robienia mydła, origami i malarstwa. Po smutnym
rozstaniu uczniowie wymienili się upominkami i
wyruszyli w drogę do domu.
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WYCIECZKA
DO
WARSZAWY
PO
SPORTOWE
EMOCJE

10 maja nasi
uczniowie
wyjechali na
wycieczkę do
Warszawy.
Zwiedzali
Centrum
Olimpijskie i
PGE Narodowy.
Mimo awarii

autobusu wrócili
bardzo
zadowoleni,
pełni wrażeń i
nowych
doswiadczeń.
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UROCZYSTE APELE ROCZNICOWE
W NASZEJ SZKOLE

ŚWIĘTO
KONSTYTUCJI
3 MAJA

przed
całkowitym
upadkiem.

Uchwalenie
Konstytucji
Trzeciego
Maja było
wydarzeniem
tak ważnym i
przełomowym,
że niemal
zdołało
uratować
rozpadającą
się
Rzeczpospolitą

29 kwietnia
klasa 7 wraz z
wychowawczynią
przygotowała
apel z okazji
tego święta.
Uczniowie
zainscenizowali
zdarzenia, do
których doszło
dnia 3 Maja
1791r.

W czasie
występu nie
zabrakło też
pieśni
patriotycznych
takich jak
"Witaj Majowa
Jutrzenko" i
"Polonez
Trzeciego
Maja".
CHRZEST
POLSKI
14 maja 2022
r. pan J. Burza

wraz z
uczniami
przygotował
apel mający
uczcić ważne
wydarzenie z
historii
naszego kraju.
Mowa tu o
Chrzcie Polski,
który odbył się
w kwietniu 966
roku za
sprawą Księcia
Mieszka I.
Dzień ten
zapoczątkował

wkraczanie
Polski w krąg
cywilizacyjny
Europy
Zachodniej.
Był to również
początek
polskiej
państwowości.

NASZ SYMBOLICZNY GEST W
STRONĘ MATKI ZIEMI
Każda okazja
jest dobra, aby
zadbać o
środowisko. 22
kwietnia, czyli
w
Międzynarodowy
Dzień Ziemi
przyłączyliśmy
się całą szkołą

do akcji:
Sprzątamy dla
Polski.
Poinstruowani
odnośnie zasad
bezpieczeństawa
podczas akcji
usuwaliśmy
śmieci z
terenów

zielonych wokół
szkoły i w jej
okolic.
Posadzilismy
też kwiatki
doniczkowe.
Tego dnia
wysłaliśmy w
eter nasz
manifest:

Nie śmiećcie!
Segregujcie!
Zmieńcie
nawyki!
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ÓSMOKLASIŚCI BARDZIEJ ŚWIADOMI I
PRZYGOTOWANI DO WYBORU NOWEJ
SZKOŁY

W PIEKARNI
WSZYSTKO BYŁO
CIEKAWE

20 IV ósmoklasiści pod
opieką szkolnego dor. zawod. uczestniczyli w Powiatowych Targach
Pracy i Edukacji. Zapoznali
się z ofertą
kształcenia na
nowy rok
szkolny.
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W maju odbyło się spotkanie
uczniów z pielęgniarką szkolną.
Tym razem nie mówiła jak się
odżywiać, czy też jakie znaczenie
ma dla naszych organizmów
ruch. Opowiadała o trudach i
blaskach swojego zawodu.
Serdecznie dziękujemy p.
Grażynie za podzielenie się
swoją wiedzą i umiejętnościami.

MISTRZ
ORTOGRAFII

.

.

Wiosenna edycja konkursu
ortograficznego zgromadziła 20
śmiałków. Konkurs rozgrywał się w
3 kategoriach wiekowych. Klasa III
- najlepszy był Michał Karbownik,
IV- VI Wojtek Oleszczuk, VII - VIII
Tosia Zięba.
Mistrzowie otrzymają dyplomy i
nagrody rzeczowe na koniec roku
szkolnego podczas uroczystości
zakończenia roku. Kolejne
zmagania już jesienią.

Ten zapach,
wielkie misy na
ciasto, wielkie
łopaty do
wysadzania
pieczywa,
wózki z
upieczonymi
bułeczkami ...
do tego
przyglądanie
się kolejnym
etapom pracy
piekarza, który
dzielił się
informacjami o
wypiekaniu,
rodzajach mąki,
temperaturze
pieczenia. I
największa
atrakcja
samodzielne
zagniatanie

.

ciasta,
wyrabianie
bułek i na
koniec ich
skonsumowanie.
No i wszyscy
uczestnicy
wyjazdu do
piekarni
wiedzą: Skąd
się bierze
chleb, jakie
produkty są do
jego zrobienia
potrzebne i
jakie miejsce
ma w
piramidzie
żywienia. Praca
piekarza jest
bardzo
użyteczna!
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