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PAMIĘĆ
Dnia 5 grudnia 2017 r. minęła 150. rocznica urodzin wybitnego polityka i twórcy
niepodległej Polski - Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się Żywa
lekcja historii dla klas VI "Piłsudski znany i nieznany. 150. rocznica urodzin".
Poprowadzili ją wyjątkowi goście - pan major Stanisław Brodacki oraz pan Waldemar
Ziarka, przedstawiciele Związku Piłsudczyków. To była niezwykła lekcja patriotyzmu.

W związku ze 150- rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego klasy VII wykonały
portret marszałka, a klasy V i VI pocztówkę. Dziękujemy za zaangażowanie
i patriotyczną postawę.

TRADYCJA
W piątek 8 grudnia 2017r w MOK w Olsztynie odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs
Kolęd i Pastorałek „Kolędowania Czar” organizowany przez MOK oraz Społeczny Zespół
Pzedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie. Konkurs organizowany był w trzech kategoriach
wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII i gimnazjalne. Naszą szkołę reprezentowali: Julita
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Maksymiuk kl IIIA, Lidia Knyt kl. IIIA, Michał Zieliński VC, Wiktoria Zdun kl. VC, Gabrysia
Stasińka kl. VIB oraz Wiktoria Maksymiuk kl. VIIB. Na scenie w Kamienicy Naujacka
wystąpiło ponad 100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy jako soliści,
duety lub zespoły zaprezentowali 35 kolęd i pastorałek. Naszym uczestnikom Julitce
i Michałowi udało się przejść do drugiego etapu. Usłyszymy ich na scenie staromiejskiej
podczas IX Warmińskiego Jarmarku Świątecznego 15 grudnia.

Tradycyjnie
klasy
czwarte wzięły udział w
konkursie plastycznym
"Kartka
do
Świętego
Mikołaja". Uczniowie wykonywali w grupach plakaty na podany temat. Oto autorzy
nagrodzonych prac: Zuzia Grochowska (4a), Jakub Kuklik, Antek Sieradzki i Adam
Sowiński (4d), Weronika Paleń i Krysia Glińska (4e). Wyróżnienia otrzymali: Marta
Przyborska i Kaja Zeliaś (4a), Kasia Drachel i Martyna Adamiuk (4a), Nikola
Przyborowska i Maja Wawrzyniak (4d).

W środę 13 grudnia
uczniowie naszej szkoły:
Lidia Knyt i Julita
Maksymiuk z kl. III, a
Michał
Zieliński
i
Wiktoria Zdun z kl. V c,
Gabrysia Stasińska z kl.
VI
b
oraz
Wiktoria
Maksymiuk z kl. VII b pod
opieką pani Małgorzaty
Dzundza- Dębskiej śpiewali kolędy dla pacjentów przebywających w Szpitalu
Dziecięcym w Olsztynie. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali dwie kolędy: „Wśród
nocnej ciszy”, „ Dzisiaj w Betlejem” oraz złożyli świąteczno- noworoczne życzenia
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W czwartek 14 grudnia grupa uczniów
"Dwujęzycznym
śpiewania
kolęd
w
angielskim
młodzież
quizie
i
zajęciach
tematyce świątecznej.
z
Oddziałami

z klasy 7a wzięła udział w
kolędowaniu".
Oprócz
języku
niemieckim
i
uczestniczyła również w
plastycznych
o
Zajecia odbyly sie w II LO
Dwujęzycznym w Olsztynie.

Dnia 15 grudnia na olsztyńskiej Starówce w czasie trwania Jarmarku Warmińskiego
wystąpili laureaci konkursu „Kolędowania czar”. Otrzymali oni nagrody i wyróżnienia.
Nasi uczniowie zaprezentowali się wspaniale:
Julita Maksymiuk zajęła I miejsce w kategorii klas I- III
Michał Zieliński zajął II miejsce w kategorii klas IV – VI

Tradycyjnie w naszej szkole odbył się już VI Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą
Ozdobę Choinkową. Uczniowie bardzo się postarali i wykonali oryginalne ozdoby,
dlatego było wielu laureatow: I miejsce - Mateusz Pasiecznik (5b), Lena Górnik (2b),
Barbara Łońska (1a), II miejsce - Katarzyna Słomka (4e), Klaudia Jodłowska (3e), Laura
Kraushar (3e), III miejsce - Michał Ulaniuk (5b), Wiktoria Chrobak (4e), Antek
Budzyński (1a), wyróżnienia - Marysia Paszyńska (4e), Marta Kawka (1a), Błażej
Staniaszek (1c), Lena Farsewicz (1c), Maja Nalepa (1c), Mateusz Niedźwiecki (1c).
Przygotowane dekoracje pięknie ozdobiły szkolną choinkę.
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Dnia 19 grudnia członkowie kółka teatralnego zaprezentowali swoim młodszym
kolegom i koleżankom z Przedszkola nr 1 krótki, ale bardzo nastrojowy koncert kolęd
i pastorałek.

RELIGIA
Dnia 22.12.2017 r. klasa IIIA i IC zaprezentowała dla całej społeczności szkolnej
Jasełka o narodzeniu Pana Jezusa. Świąteczny nastrój udzielił się widzom, którzy razem
z aktorami śpiewali
znane kolędy i pastorałki.
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Według mnie klasa czwarta zapowiada się bardzo
dobrze. Poznałem nowych nauczycieli, którzy są dobrzy,
ale także ciekawi. Doszły nowe przedmioty takie, jak:
technika, wychowanie do życia w rodzinie, przyroda czy
moja ulubiona historia. Nowe sale, nowe wyzwania,
nowe wszystko. Jak wcześniej wspomniałem, nauka
w klasie czwartej będzie mi dobrze szła, aczkolwiek
wiem, że od tej klasy zaczyna się poważna nauka.
/Michał Ronda, kl. 4d/

Moje

wrażenia

po

miesiącu

nauki

w klasie czwartej są bardzo pozytywne.
Mam nowych nauczycieli, są bardzo
sympatyczni. Nasza nowa pani bardzo
o nas dba i lubię jej lekcje. W klasie
czwartej

doszły

nowe

przedmioty

i nowy kolega o imieniu Kuba. Cieszę
się, że już jestem w klasie czwartej.
/Maja Wawrzyniak, kl. 4d/
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Pierwszy miesiąc w czwartej klasie
minął mi bardzo szybko. Poznałam
nowych
nauczycieli,
którzy
zapoznali naszą klasę z nowymi
przedmiotami
takimi,
jak:
przyroda, technika, historia oraz
wychowanie do życia w rodzinie.
Myślę, że moim ulubionym
przedmiotem może stać się
przyroda, ponieważ podoba mi się
korzystanie
ze
sprzętu
badawczego, np. mikroskopu czy
lupy. Polubiłam także moją nową
wychowawczynię, z którą mam
język polski. Podoba mi się, że
każdy przedmiot odbywa się w
innej klasie, dzięki czemu mam
szansę zapoznania się ze szkołą. W
tym roku polubiłam w-f dzięki
licznym
zabawom
i
grom
zaproponowanym przez pana
Romka.
/Anna Tomaszewska, kl. 4d/

Skład Redakcji
Anna Chojnowska – opiekun
Iga Flisikowska, kl. 4d
Lena Sobota, kl. 4d
Katarzyna Słomka, kl. 4e
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