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PRZYBIEŻELI DO SZKOŁY...

 Szkolne Jasełka
z okazji Świąt
Bożego
Narodzenia to już
tradycja w naszej
placówce. Nie
inaczej było w
tym roku.
 W czwartek 5 I
2023r. uczniowie,
nauczyciele i
rodzice mieli
okazję zobaczyć

przygotowany
przez uczniów
klasy pierwszej
spektakl.
Przedstawienie
zorganizowane
przez
pierwszoklasistów
pod opieką p.
Liliany Krumin
opowiadało
klasyczną historię
z narodzin

Jezusa. Nie
zabrakło w nim
takich ważnych
postaci jak Maryja,
Józef,
pastuszkowie,
trzej królowie,
Herod oraz diabeł
i śmierć. 
 W trakcie
występu mogliśmy
usłyszeć również
piękne pastorałki

i kolędy w
wykonaniu
najmłodszych
uczniów.
Młodzi aktorzy
spisali się na
medal. Wszyscy
byli pod
wrażeniem, nie
zabrakło oklasków
i wiwatów.
Tegoroczne
jasełka można

zatem uznać za
jak najbardziej
udane. 
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WESOŁYCH ŚWIĄT
SZKOŁO !

Z wizytą w olsztyńskim
radiu

..
 Dnia 08 XII br. uczniowie klasy ósmej wybrali się na
wycieczkę do siedziby Radia Olsztyn.
 Wyjazd zorganizowała  wychowawczyni klasy ósmej
p. Joannę Lewandowską oraz p.
Jolanta Jarkiewicz.
W trakcie wycieczki uczniowie zobaczyli na własne
oczy jak wygląda emisja programu na żywo, studia
nagraniowe oraz sala konferencyjną. Mieli również
okazję poznać działanie radia od strony technicznej.
Podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki mogli
zadawać własne pytania na interesujące ich tematy
dotyczące radia. To był udany wyjazd - zwiedzili
rozgłośnię i poznali kulisy pracy dziennikarzy
znanych z radiowej anteny.

.

   SPOTKANIE Z TERAPUTĄ OD UZALEŻNIEŃ    
   Każdy wie, że Internet to bardzo przydatne
narzędzie. Trzeba jednak wiedzieć jak korzystać z
niego bezpiecznie i z umiarem. Podczas spotkania
z p. Krzysztofem Piersą, które odbyło się 11.01 br.
w Gminnej Bibliotece Publicznej, uczniowie naszej
szkoły mogli zapoznać się z wieloma faktami na
ten temat. 
  Terapeuta ds. uzależnień od gier komputerowych,
telefonów i Internetu oraz autor książek „Komputerowy
ćpun”, oraz „Trener marzeń” opowiadał m.in. o tym,
jak korzystać z komputera oraz Internetu, aby się nie
uzależnić, jak rozpoznać uzależnienie oraz z czym
może się wiązać hejt w Internecie. Uczniowie usłyszeli
również o tym, że najważniejsze w bezpiecznym
korzystaniu z Internetu jest to, aby wiedzieć kiedy
należy odejść od komputera, i gdzie postawić
granicę. 
   Link do kanału YouTube p. K.
Piersy: https://www.youtube.com/channel/UCC80I
y6zdLMC_FK5FyrjWQ

 22 grudnia br. w naszej szkole jak co roku odbyło się
szkolne spotkanie opłatkowe. Ta piękna tradycja
wprowadza nas w świąteczny klimat i daje okazję do
złożenia życzeń wszystkim osobom z naszego
otoczenia. Po złożeniu życzeń oraz podzieleniu się
opłatkiem na uczestników spotkania czekał słodki,
świąteczny poczęstunek.

..

.

https://www.youtube.com/channel/UCC80I-y6zdLMC_FK5FyrjWQ
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   CHATKI Z PIERNIKA     
  OBLANE LUKREM

 CZY BYŁ U WAS
 ŚWIĘTY MIKOŁAJ?

 Czerwona
czapka z białym
pomponem to
symbol świąt i
długo
oczekiwanych
prezentów. U
nas niezbędny
rekwizyt na
szkolnych
mikołajkach
(żeby nie być
pytanym). Ten
dzień stał

się wyjątkowy
za sprawą
specjalnej
czerwonej
ekipy, która na
czele z
opiekunką SU
rozdawaławszystkim
słodkie
prezenciki. Przy
okazji p. Jola
sprawdzała
wiedzę uczniów
o św. Mikołaju

– postaci, która
za swoją
pobożność i
dobroć stała się
tematem wielu
legend. 

.

  Najpierw lekcja z brył, potem mieszanie składników
do ciasta, wyrabianie masy, rozwałkowywanie,
wykrawanie kształtów i do pieca, a wszystkie te
sprawki miały miejsce na warsztatach robienia chatki
z piernika prowadzonych przez p. Angelę Potasznik –
Kuriatę. Matematyczka krok po kroku pokazywała
uczniom jak poprawnie zrobić piernikowy domek na
święta. Potem - łączenie elementów piernikowych
lukrem i dekorowanie całej chatki. Jak naszym
szkolnym „piernikarzom” udały się ich wypieki i jak
ozdobili swoje dzieła? o tym przekonaliśmy się
podczas prezentacji przed samymi świętami. 

.

Z WIZYTĄ W 
OLSZTYŃSKIM

RADIU

 Dnia 13.12.2022 odbyło się
przekazanie karmy dla zwierząt z
przytuliska w Kiwitach.
Uczniowie koordynowani byli
przez opiekuna szkolnego
wolontariatu.
 W naszej szkole została
zorganizowana zbiórka karmy oraz
przysmaków dla psów i kotów.
 Wsparciem dla całej akcji była
sprzedaż wizytówek z imieniem
oraz zbieranie pieniędzy podczas
zabawy andrzejkowej.

.

       KARMA DLA ZWIERZAKÓW

..

.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 122 01/2023 | Strona 4  
www.juniormedia.plPuls Szkoły

                 KONKURS                   
         FOTOGRAFICZNY             
           ROZTRZYGNIĘTY 
  2 XII pani J. Lewandowska
wręczyła nagrody zwycięzcom
konkursu fotograficznego
"Nurkując w jesieni". Uczestnicy
ujęli temat w bardzo różnorodny
sposób. Każde zdjęcie było
wyjątkowe! Zacne jury wybrało
laureatów. Jak przekazała
inicjatorka konkursu zadanie nie
było dla nich łatwe, ponieważ
uczniowie nie są zawodowcami.
Gratulacje dla wszystkich, którzy
wzięli udział w projekcie. Na
zdjęciach poniżej prace Dobrusi i
Martynki (1. miejsca).

    Z SYDNEY DO SZCZECINA ROWEREM
   
    Spotkanie z podróżnikiem

  W środę, 30 listopada, klasy 7 i 8 miały w Bibliotece Gminnej w
Kiwitach spotkanie z panem Danielem Kocujem. 
  Jest to podróżnik, który próbował przejechać rowerem z Sydney w
Australii do Szczecina. Nie udało mu się to z powodu pandemii, ale w
przyszłym roku zamierza wrócić w miejsce, gdzie przerwał i kontynuować
wyprawę. Jego rower znajduje się teraz w Wietnamie. Przejechał m.in.
Australię, Indonezję, Malezję, Filipiny, Japonię, Tajlandię, Mjanmę
(dawniej Birmę), Indie i Nepal. Przejechał już ponad 16 tysięcy
kilometrów. Ma swoją stronę, www.bike2.be. Napisał także
książkę: Bike’owa podróż. Na spotkaniu można było ją nabyć w cenie 40
zł z wpisem od autora.

        STOPKA           
    REDAKCYJNA

red. nacz. Dawid Przybysz

red. numeru: Wojciech
Oleszczuk, Martyna Przybysz

grafika, skład, łamanie, red. jęz.
i techn. - p. Edyta Wlazło

znajdziesz nas na: 
spkiwity.pl    juniormedia.pl 

.

.

    ŚWIĄTECZNY KIERMASZ
 W grudniu w naszej szkole odbył
się kiermasz świąteczny na rzecz
fundacji Centaurus. Z okazji
kiermaszu w szkole powstała
alejka w której można było
zapoznać się ze świątecznymi
zwyczajami z różnych krajów oraz
dowiedzieć się czegoś o
postaciach takich jak Dziadek
Mróz, Befana, Frau Berta
oraz Sinterklaas. Oprócz tego
uczniowie mogli spróbować
grzanego soku malinowego oraz 
zakupić własnoręcznie wykonane
ozdoby i pierniki. 

.

.

http://www.bike2.be/
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