Biuletyn Zespołu Szkół w Judzikach

NR 3(23) 2009/2010

* LENARTY * JUDZIKI * BIAŁA OLECKA * BIALSKIE POLA *

Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku (w kalendarzu
gregoriańskim), w Polsce jest to dzień wolny od pracy. W powszechnie
przyjętym zwyczaju obchodzenie święta należy rozpocząć od otworzenia butelki szampana
o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia następnego roku. Dzień poprzedzający Nowy Rok
nosi w Polskiej tradycji miano Sylwestra.

opr. J. Sienkiewicz
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7 stycznia 2010 roku już po raz szósty Zespół Szkół w Olecku zorganizował
Powiatowy Konkurs Kolęd "Szkolne Kolędowanie".
W 2010 r. 60. uczestników z dziewięciu szkół powiatu wystąpiło w konkursie Szkolne
Kolędowanie. Konkurs odbywał się w dwóch dniach. Pierwszego dnia zaprezentowały się
dzieci z klas I- VI, a drugiego, po raz pierwszy zorganizowano konkurs dla grup
sześciolatków.
Komisja konkursowa oceniała walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu, a także
interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Pani Elżbieta Rzepecka, przewodnicząca jury
gratulowała zwycięzcom i zachęcała dzieci do dalszego śpiewania.
Naszą szkołę reprezentowała Klaudia Łabęcka z klasy VI. Serdecznie dziękujemy!

RED.
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 10 stycznia 2010 r.
Po raz drugi poświęcony był onkologii dziecięcej.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – fundacja charytatywna, której
podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia
polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz
poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej”.
Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza
rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazywana Finałem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli
odbywające się w całym kraju (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód
przeznaczany jest na cele Fundacji. W czasie finału organizowanych jest również wiele
innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast
prowadzona przez szerokie rzesze wolontariuszy. Zgromadzone pieniądze są za każdym
razem przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia
dzieci. Fundacja jest laureatem statuetki Dziecięcej Nagrody SERCA, jaką otrzymała
od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” ze Świdnicy. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy jest drugą co do wielkości pozyskiwanej rocznej sumy
fundacją charytatywną w Polsce (pierwszą jest Caritas).
Nasza szkołę również odwiedzili wolontariusze WOŚP. Uczniowie i nauczyciele wrzucali
pieniądze do puszek, otrzymując w zamian serduszka.

RED.
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V ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
CHŁOPCÓW NA ŚNIEGU
14 Stycznia 2010 r. na boisku MOJE BOISKO-ORLIK 2012 przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Olecku odbył się V zimowy turniej piłki nożnej chłopców na śniegu.
Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa nr 1. Nasza szkołę reprezentowali chłopcy
z klas V-VI. W grze brało udział 5. zawodników i 1. bramkarz. Nasi zdobyli VII miejsce.

Organizatorzy nie zapomnieli o uczestnikach, zapewniono im gorące napoje i bigos.
Świetna zabawa i poczęstunek pozwoliły nam zapomnieć o niesprzyjającej pogodzie.
RED.
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CHOINKA NOWOROCZNA
Choinka Noworoczna jak zawsze zgromadziła w szkole nie tylko naszych
uczniów, ale i wielu rodziców oraz absolwentów. Dzieci i młodzież z klas młodszych
przygotowały część artystyczną, która wzruszyła rodziców. Były tańce, wierszyki
i opowieści. Cudne stroje i piosenki.
Po występach … poczęstunek w klasach, dyskoteka i konkurs karaoke przygotowany
przez pana Romualda Leśniewskiego i Grzegorza Roszkowskiego. Zabawa była super!!!

21.01.2010 r. -

Występy dzieci z oddziału przedszkolnego:

Występ uczniów klasy III:

Konkurs karaoke:

RED.
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PODSUMOWANIE I SEMESTRU
Oceny zachowania uczniów klas od IV do III G za I semestr roku szkolnego2009/2010:
Klasa

Liczba
uczniów

Wzorowe

Bardzo
dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpo wiednie

Naganne

IV

6

3

1

1

-

1

-

V

7

3

2

-

2

-

-

VI

13

4

4

3

1

1

-

IG

10

-

4

3

1

1

1

II G

13

1

3

4

2

2

1

III G

11

-

3

3

3

2

-

W klasach I-III szkoły podstawowej oceny zachowania są ocenami opisowymi.

Najlepsi uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 :
klasa IV
Marietta Makarewicz – średnia ocen 5,00
Dawid Balewski – średnia ocen 4,50
klasa V
Mateusz Rutkowski – średnia 5,00
Aniela Korotko – średnia 4,45
klasa VI
Julia Sienkiewicz – średnia 5,10
Agata Korotko – średnia 4,75
IG
Katarzyna Drobiszewska – średnia 3,47
Elwira Muciłowicz – średnia 3,47
IIG
Urszula Korotko – średnia 5,07
Iga Zaniewska – średnia 4,67
IIIG
Natalia Szymanowska – średnia 5,00
Łukasz Gliniecki – średnia 4,30
Średnia klas: IV – 3,95; V – 3,75; VI - 3,48; I G – 2,87; II G – 3,23; III G – 3,44
100% frekwencję uzyskali:
– Kamila Łęgowska,
– Szymon Gliniecki,
– Kacper Korotko,
– Weronika Czubak,
– Agata Korotko,
– Klaudia Łabęcka.
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Stan czytelnictwa w I semestrze roku szkolnego 2009/2010:
Klasa/
liczba uczniów

Ilość wypożyczonych
książek przez klasę

Średnio na 1.
ucznia

Najlepsi czytelnicy
(wypożyczone książki)

I/6

19

3,2

Kamila Sawicka (15)

II / 4

48

12

Jakub Skrzypiec (30)

III / 9

83

9,2

Natalia Piszczek (28)

IV / 6

24

4

Dawid Balewski (7)

V/7

16

2,3

VI / 13

39

3

I G / 10

33

3,3

Katarzyna Drobiszewska (11)

II G / 13

46

3,5

Iga Zaniewska (9)

III G / 11

36

3,3

Łukasz Gliniecki (5)
Marta Jagłowska (5)

Martyna Kisielewska (3)
Karolina Pałka (3)
Julia Sienkiewicz (9)

W terminie 25.01.2010 r. - 07.02.2010 r. odbywały się ferie zimowe. Przez pierwszy tydzień
była otwarta świetlica, którą prowadziła Pani Danuta Cieślukowska, a także można było
przyjść do szkoły i zagrać w tenisa stołowego. Na świetlicy było dużo konkursów
i zabaw, wycieczka do Monet, a także przyjazd do nas dzieci z Monet i kulig, który
zorganizował Pan Jarosław Domański.

Świetlica w Monetach

Przyjazd grupy z Monet do naszej szkoły
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Wspólna zabawa

Turniej Piłki Nożnej Stołowej
opr. A. Korotko

Kamila Laszkowska – Byłam w Olecku i na nartach.
Kacper Korotko – To tu, to tam – na basenie, na nartach, w kinie i na nartach.
Pani Marzanna Sienkiewicz – w czasie ferii zimowych byłam z rodziną w Gołdapi na Piękniej
Górze i na basenie. Korzystałam z okazji wolnego czasu, czytałam zaległą literaturę,
oglądałam telewizję, odwiedzałam znajomych i przyjaciół.
Iga Zaniewska – Siedziałam w domu i relaksowałam się na kanapie, słuchając muzyki
i grałam na komputerze.
Asia Domańska - Ferie spędziłam w szkole - miło i przyjemnie, ponieważ było tam dużo
moich kolegów i koleżanek. Były różne gry, zabawy, konkursy. Najbardziej podobała mi się
spokojna atmosfera; nikt się nie przezywał ani nie bił. Byliśmy na kuligu, który poprowadził
mój tata. Miło zostaliśmy przywitani w Monetach.
opr. A. Korotko
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Coroczne święto przypadające 14 lutego. Nazwa ta pochodzi od świętego Walentego

Chcę Ci opowiedzieć ... tak trudno wymówić te słowa. Bo widzisz ... ja Ciebie... I znowu
muszę od nowa. Czy słyszysz jak serce mi bije? Tak było, tak jest i tak będzie. Serca nie da
się oszukać. Teraz już się nie wycofam. Bo widzisz ... Ja Cię naprawdę bardzo kocham.
Noc nauczyła mnie marzyć,
Gwiazdy przyjaźnią darzyć.
Deszcz nauczył mnie szlochać,
a Ty nauczyłeś mnie kochać.
Jesteś najwspanialszą przyjaciółką, w całym ludzkim tłumie, ponieważ oprócz łez swoich,
także mój smutek i łzy rozumiesz.
opr. J. Sienkiewicz

15 lutego (poniedziałek) odbyła się poczta walentynkowa zorganizowana przez klasę VI.
Na czwartej lekcji wybrani uczniowie zebrali kartki i dostarczyli do odpowiednich osób.
Każdy był szczęśliwy ze swych prezentów.
Dziękujemy klasie VI i ich wychowawczyni za mile spędzone walentynki!

opr. J. Sienkiewicz
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POZNAJEMY FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE
Uczniowie kl. III, V i VI SP z wielkim
zainteresowaniem uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z cyklu
"Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo",
organizowanym przez ełckie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Tym razem zapoznali się z walorami przyrodniczymi Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
16.02.2010 r. -

PARK KRAJOBRAZOWY WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ
Utworzony został w 1985 roku. W swoich założeniach ma on służyć zachowaniu walorów
środowiska geograficzno-przyrodniczego. Piękno krajobrazu jest najcenniejszym elementem
tego obszaru. Wysoczyzna pocięta jest promieniście przez liczne doliny erozyjne
wykształcone przez płynące potoki. Rozcięcia te mają czasami 40-60 metrów głębokości.
Najbardziej dynamiczna rzeźba uwidacznia się w strefie krawędziowej - zwłaszcza
w okolicach miejscowości Łęcze i Suchacz. Najcenniejsze fragmenty zbiorowisk leśnych
chronione są w dwóch rezerwatach przyrody: "Buki Wysoczyzny Elbląskiej"
oraz "Las Kadyński".
RED.
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26 lutego 2010 r. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci pogranicza
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”.
W zmaganiach z poezją lokalnych twórców uczestniczyło 38 osób w czterech kategoriach:
I szkoły podstawowe,
II klasy I-II gimnazjum,
III klasy III gimnazjum,
IV szkoły ponadgimnazjalne.
Reprezentanci szkół podstawowych recytowali po jednym utworze, a pozostali po dwa współczesny i dawny.
W przerwach konkursu uczestnicy mieli poczęstunek, a czas im umilali śpiewem uczniowie
ZSLiZ oraz gospodarze imprezy z Gimnazjum Nr 2.
Naszą szkołę reprezentowały: Julia Sienkiewicz i Klaudia Łabęcka obie z klasy VI, które
przygotowała p. Elżbieta Michaluk oraz Natalia Szymanowska z kl. III G pod opieką
p. Agnieszki Łaskowskiej.
Julia otrzymała wyróżnienie i zakwalifikowała się do dalszego etapu konkursu, który
odbędzie się 12 marca 2010 roku. Trzymamy kciuki!
LAUREACI
Kat. szkoły podstawowe:
1. Emilia Ishizaka
2. Magdalena Rydzewska
3. Anna Zielińska
Wyróżnienie: Julia Sienkiewicz
Kat. klasy I-II gimnazjum
1. Gabriela Julia Raczykowska
2. Klaudia Wójcik
3. Magdalena Essel
Kat. klasy III gimnazjum
1. Michał Saliński
2. Aleksandra Steckiewicz
3. Daniela Szczytowska
Kat. szkoły ponadgimnazjalne
1. Natalia Andryszczyk
2. Monika Zubowicz
3. Krystian Piotr Szerel
Wyróżnienie: Dorota Szponar

RED.
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