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Kolędowania nadchodzi czas ... Jak co roku na deskach
szkolnego teatru zostało zaprezentowane widowisko

upamiętniające dzień narodzenia Pana - pełne cudownej
magii, dźwięków kolęd, blasku światełek.

Zapraszamy do lektury świątecznego wydania naszego dwumiesięcznika. A w numerze między innymi: 
- fotorelacja z najważniejszych wydarzeń w szkole,
- relacja z "Poranka Literackiego", "Konkursu Recytatorskiego", Olimpiady Polonistycznej, Pasowania na
Ucznia,
- dużo humoru.

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA SKŁADAMY WSZYSTKIM PRACOWNIKOM
SZKOŁY, RODZICOM ORAZ UCZNIOM WSPANIAŁYCH,
PEŁNYCH DOBRYCH EMOCJI, SAMYCH UŚMIECHÓW,
RADOŚCI CHWIL SPĘDZONYCH PRZY WIGILIJNYM STOLE
W GRONIE NAJBLIŻSZYCH. 
NIECH NOWY 2018 ROK BĘDZIE PEŁEN POMYŚLNOŚCI,
SUKCESÓW W RÓŻNYCH OBSZARACH WASZEGO ŻYCIA
(NIE TYLKO W SZKOLE:-)) MAMY NADZIEJĘ, ŻE SPĘDZICIE
TEN ROK RAZEM Z NAMI. 
REDAKCJA "BYLE DO DZWONKA"

Praca konkursowa - szopka bożonarodzeniowa
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Przez chwilę nasza szkoła zamieniła się w krainę poezji i literackich fantazji. Dzięki
staraniom wielu osób udało się  zorganizować Gminny Konkurs Literacki

"Opowieść wigilijna wierszem i prozą", którego finał miał miejsce 12 grudnia.

Finaliści konkursu.

Komisja Konkursowa w składzie dr hab. Anita Frankowiak - pracownik naukowy UWM oraz dr Maria Rółkowska -
pracownik UWM, przewodnicząca Rady Językowej miała trudny wybór. W konkursie wzięło udział 51 uczniów ze
wszystkich szkół gminy Jonkowo.
Organizacja konkursu była możliwa dzięki licznym sponsorom. Wsparli nas:
pani Barbara Piotrowska – sklep Wrzesina, pani Beata Chrzczonowska – sklep Wrzesina, pan Michał
Chudzik – sklep Warkały, pan Piotr Karpeza – kasacja pojazdów Warkały, pan Marcin Pieczurczyk –
zakład mechaniki samochodowej Warkały, firma Meble Szkolne Giedajty, firma Okno-Drew Warkały.
Gratuluję młodym pisarzom wygranej. Wręczając im nagrody, miałam okazję uścisnąć ich dłonie, spojrzeć w
oczy i zobaczyć w nich wielką wrażliwość i inteligencję. Dziękuję, że jesteście i z niecierpliwością czekam na
Wasze kolejne sukcesy.
Kategoria kl. IV-VI
I miejsce Zofia Towalska
II miejsce Agata Segień
III miejsce Patrycja Block
wyróżnienia Katarzyna Wielecka, Wiktoria Szczerbal, Wiktoria Dąbrowska
Kategoria kl. VII i gimnazjum
I miejsce Zofia Derewecka
II miejsce Wojciech Piłat
III miejsce Oliwia Turek
wyróżnienia: Kornelia Pietrołaj, Mateusz Kolender, Kornelia Kozłowska.  IKA
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Skromna, cicha i spokojna. Nikt się nie
spodziewał, że ta dziewczyna potrafi się bić i to

w takim stylu. "Byle do dzwonka" prezentuje
 wywiad z Patrycją Block, której pasją jest

karate.

Nasza szkoła dorobiła się własnego logo, a to
dzięki panu Henrykowi Kita - nauczycielowi

plastyki i muzyki, który sam wymyślił i
zaprojektował ten znak.

  „Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się od decyzji, by
spróbować.” (Tonny Robins) Ten cytat idealnie pasuje
do mojej historii z karate.
We wrześniu 2014 roku odbył się pierwszy trening
Akademii Sztuk Walki Jonkowo, w którym wzięłam
udział. Karate to nie tylko walki, poznawanie nazw
bloków, ciosów i historii Japonii, ale również nauka
samoobrony, szacunku, dyscypliny, pomocy
słabszym, co procentuję w życiu.
Moim pierwszym sukcesem było I miejsce w II
Otwartych Mistrzostwach Karate Kyokushin w
Pniewach.
Ostatnio nie było mnie w szkole z powodu wyjazdu na
Puchar Europy w Rumunii, gdzie zdobyłam duże
doświadczenie walcząc z najlepszymi zostając
srebrną medalistką Pucharu Europy.
Jest to moje największe osiągnięcie w
dotychczasowych startach.
-V-ce mistrzostwo Pucharu Europy Bukareszt 2017r.,
-I miejsce w V Mistrzostwach Białorusi Grodno 2017r.,
-I miejsce w Mistrzostwach Republiki Czeskiej Hostine
2016r. III w roku 2017,
-I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Karate
Kyokushin Białystok 2017r.,
-I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Karate
Kyokushin Ostróda 2017r.
                                                  Patrycja Block

Patrycja Block - nasza mistrzyni.

Samo logo jest bardzo prostym znakiem. Z drugiej
strony bardzo charakterystycznym i pięknie
wykonanym. Barwy znaku nawiązują do natury, która
nas otacza i podkreśla piękno okolic. Nasza redakcja
postanowiła zadać twórcy - panu Henrykowi Kita kilka
pytań.
- Dlaczego postanowił pan stworzyć to logo?
- Chciałem, żeby nasza szkoła miała taki znak, który
będzie ją wyróżniał spośród innych szkół.
- Jak długo pracował pan nad tym logo?
- Spędziłem nad pracą kilka godzin.
- Skąd pomysł na taki wzór, kolory?
- Wrzesina, jest piękną warmińską wsią - otoczoną
starymi drzewami, polami, łąkami. Chciałem w tym
logo pokazać jak ważna jest otaczająca nas natura.
Litery S i P tworzą drzewo (stąd kolor zielony), nad
którymi unoszą się ptaki w kolorze nieba. 
- Dziękuję za wywiad i życzę sukcesów w pracy
twórczej. Patrycja Block
                                              

Pati
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Laureaci konkursu i członkowie jury.

Listopad obfitował w duże emocje związane z poezją. Odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski "O
Warmio moja miła" oraz Gminny Konkurs Recytatorski "Spotkania z Poezją Warmińską" w Jonkowie.

Nas uczniowie spędzili wiele godzin nad przygotowaniami na zajęciach rozwijających "Młody
Polonista" ze wspaniałym skutkiem, czyli zwycięstwami na koncie.

Z poetą Arkadiuszem Łakomiakiem.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI "O
WARMIO MOJA MIŁA"

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I-III oraz IV-
VII. Komisja konkursowa w składzie pani Ela Pieklik,
Monika Wilczewska i Piotr Kędzierzawski mieli trudne
zadanie, bo poziom konkursu był bardzo wysoki.
Zwycięzcy będą reprezentowali naszą szkołę w
Gminnym Konkursie Recytatorkim "Spotkania z poezją
warmińską" w Jonkowie.
O swoich wrażeniach po konkursie opowie nam
redakcyjna koleżanka Kinga.
Konkurs był dobrze zorganizowany. Miałam dużą
tremę podczas występu. Podobało mi się, że poezja
została połączona z muzyką. Do tego czegoś się
dowiedziałam na temat poezji.
Zwycięzcy klasy I-III
I miejsce Agata Szałejko
II miejsce Kamila Tomczonek
III miejsce
Zwycięzcy klas IV-VII
I miejsce Kinga Górska
II miejsce Wiktoria Szczerbal
III miejsce Wiktoria Dąbrowska
                                                        Kinga Górska 

XV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
"SPOTKANIA Z POEZJĄ WARMIŃSKĄ" 

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Mimo to
uczennicy naszej szkoły Wiktorii Szczerbal udało się
zająć III miejsce. Zadaliśmy jej kilka pytań. 
- Jak długo przygotowywałaś się do konkursu?
- Przygotowywałam się miesiąc. Pracowałam z panią
Izą na zajęciach rozwijających "Młody polonista".
- Czy przed występem masz tremę?
- Przed występem tak, ale jak już wyjdę, nie boję się.
- Jak zachęciłabyś uczniów do udziału w podobnych
konkursach?
- Uważam, że warto rozwijać swoje talenty i robić to, w
czym jest się dobrym. Ola Drężek        
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Wesołych Świąt

Nauczycielka do Jasia:
-Obawiam się, Jasiu, że nie postawię ci czwórki z matematyki. 
-Nie szkodzi, proszę pani, piątka 
też może być.

U lekarza
- Czy dziecko przechodziło Odrę?
- A gdzie tam, proszę pana, my zza 
Buga jesteśmy.

Stoją dwie blondynki na przystanku.
Autobus podjeżdża, one podchodzą do drzwi kierowcy i jedna z nich pyta :
- Dojadę tym autobusem do centrum?
- Nie - odpowiada kierowca.
- A ja? - pyta druga.

Przygotowała Wiktoria Szczerbal

Nasi pierwszoklasiści z rodzicami.

Zbliżają sie Święta - czas radości, szczęścia, uśmiechu. Dziękujemy, że z nami
jesteście. A w pezencie od naszej redakcji otrzymujecie ponad jedną stronę

świetnego humoru, który zebrała dla was nasza redakcyjna koleżanka - Wiktoria
Szczerbal. Miłej lektury.

Klasa I, której wychowawcą jest
pani Martyna Burcz w listopadzie
świętowała wielkie wydarzenie -
pasowanie na ucznia. Nasza
redakcja postanowiła zadać im
kilka pytań.
 - Jak czujecie się w naszej
szkole?
- Bardzo dobrze. Mamy fajną panią,
która o nas dba i uczymy się
różnych rzeczy, np. przyrody.
- Co się wam najbardziej podoba w
szkole? 
- Duże boisko, szerokie korytarze,
sala gimnastyczna.
- Czego lubicie się uczyć?
- Najbardziej lubimy uczyć się
matematyki i w-f.
                Karolina Czajkowska

Pasowanie pierwszoklasistów
na uczniów to ważne

wydarzenie. Witamy ich w
naszej społeczności.

nn

M. Burcz
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Finał Gminnego Konkursu Literackiego "Opowieść wigilijna wierszem i prozą" miał miejsce w naszej
szkole 12 grudnia. Nasza redakacja pragnie promować zwycięskie i wyróżnione prace, dlatego w

kolejnych numerach będziemy je publikować. Życzymy naszym czytelnikom miłej lektury i zapraszamy
do wzięcia udziału w kolejnym konkursie, który już za rok. 

Patrycja Block „Dzień Wigilii”.                                  

W dniu wigilii już od rana,
Mama w kuchni zabiegana.
Tata już choinkę trzyma,
Moja praca się zaczyna.

Bombki, gwiazdy i lampeczki,
Współgrają z pięknem szopeczki.
Drzewko piękne jak z obrazka,
Będzie chyba pierwsza gwiazdka.
Sianko już na stole leży,

Zaraz przyjdzie czas wieczerzy.
Czas podzielić się opłatkiem,
Z babcią, mamą, tatą, dziadkiem.
Wszyscy składamy sobie życzenia,
Z wiarą, że spełnią się nasze marzenia.
Po wieczerzy nie do wiary,
Pod choinką chyba czary …

Wiktoria Dąbrowska „Wigilia”
Śnieg już sypie spod chmur szarych,
Rodzina zjeżdża się z pobliskich wsi.
Wszyscy świętują w domkach małych ,
Na choince pięknie łańcuch lśni.

Srebrne gwiazdy już na niebie błyszczą,
Cudny ksieżyc świeci w dali.
Gospodarze każdego ugoszczą,
Sprawią, aby chętnie zasiadali.

Ta kolacja pyszna wielce,
Wyśmienite są tu dania.
Karp i pierogi na widelce,
Bez wielkiego objadania.

Wigilia czasem jest rodzinnym,
Każdy ptrzecież o tym wie.
Już zwierzęta mówią głosem innym,
Magia Świąt ogarnia mnie.

Wiktoria Szczerbal „Boże Narodzenie”

Milion obowiązków nad moją głową krąży.
Mama w swych potrawach do doskonałości dąży.
Tata siano przyniesie,
najpiękniej pachnące na świecie.

Harmonia jest ważna,
najważniejsza w życiu...
W wigilię wszystko inne nie jest ważne,
bo Jezus przecież się narodził
wszystkich oswobodził.

Wszystko się nagle kończy,
wszystko zastyga,
gdy na niebie pierwsza gwiazda wyjrzy,
a rodzina zasiądzie przy stole.
Życzenia zaczną składać gorące jak słońce,
podzielą się opłatkiem.
Rozpocznie się Święto ...
nie dziękczynienia,
lecz Bożego Narodzenia.

Oliwia Turek "Mała nadzieja"

Gdy w domu zaśpiewana zostanie kolęda,
Pod choinką Mikołaj zostawi prezenty. Każdy już wie,
że nadeszły Święta.
mały czy duży jest uśmiechnięty.
Każdy się cieszy - wszyscy są razem.
Radości na świecie nie ma już granic.
Cieszymy się wspólnie tym magicznym czasem.
Kłótnie i złości niepotrzebne tu na nic. 
Ciepło, przytulnie jest w każdym domu.
Każdy ma kogoś ... 
Jest jeden wyjątek - ten mały chłopiec, co nie szkodzi
nikomu...
Kryje się z zimna gdzieś w ciemny kątek.
Siedzi malutki, bezbronny, zmarznięty.
Jest sam bez domu, opieki, radości.
Słyszy wokoło siebie kolędy.
Chciałby tak dostać odrobinę miłości.
Zagląda do domów, trzęsie się z zimna.
Widzi rodzinę będącą razem,
Czuje przez okno ciepło kominka.
Może i on będzie szczęśliwy z czasem?
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Czy zabawę można połączyć z nauką? Zapytaliśmy o to uczniów
klasy III, którzy mieli okazję uczestniczyć w biwaku połączonym z

nauką przekazaną w bardzo ciekawy sposób.

Naukowy biwak.

Dlaczego warto brać udział w
konkursach i olimpiadach? Na to
pytanie odpowiedział Mateusz
Kolender - jeden z naszych
uczniów, który chętnie poszerza
swoje zdolności w ten sposób.
Konkursy pozwalają mi na
wypróbowanie swoich umiejętności
nabytych podczas lekcji w
praktyce. Dzięki nim dowiaduję się,
co już potrafię, a nad czym
powinienem jeszcze popracować.
Jako wielokrotny uczestnik
olimpiad humanistycznych polecam
podobne konkursy każdemu, kto
jest dobry z języka polskiego. Bez
względu na to, czy się wygra, czy
nie, zawsze warto spróbować
swoich sił. Uczniowie z najwyższą
liczbą punktów w Przedmiotowym
Konkursie z Języka Polskiego
1. Mateusz Kolender
2. Patrycja Block, Wiktor Block
3. Wiktoria Szczerbal
                      Mateusz Kolender
                     

Uczniowie z najwyższymi wynikami.

- Witajcie, chciałabym zadać wam kilka pytań, dotyczących szkolnego
biwaku, podczas którego mieliście okazję wiele się dowiedzieć.
Które z proponowanych atrakcji podobały się wam najbardziej?
- Najbardziej podobała nam się praca z mikroskopem i dyskoteka.

- Czego ciekawego dowiedzieliście się podczas biwaku? 
- Nauczyliśmy się korzystać z mikroskopu, wiatraka matematycznego. To
było bardzo ciekawe. Tworzyliśmy własne gry.

- Czy chcielibyście powtórzyć taki biwak i dlaczego?
- Tak, bardzo podobała nam się dyskoteka, zabawy i to, że spaliśmy poza
domem. Takie biwaki powinny być częściej.

- A może macie własne propozycje i pomysły na następny biwak?
- Chcielibyśmy się bawić w całej szkole, na przykład po ciemku z
latarkami. Moglibyśmy wyjść na spacer albo pograć w piłkę na boisku.
Polecamy wszystkim taki biwak, bo można się świetnie bawić, a przy
okazji czegoś nauczyć.
                                                                                          Kinga Górska

M. Burcz

IKA
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- Niepokoję się o żonę.
- A co z nią jest?
- Mój samochód. 

Przychodzi blondynka do apteki:
- Poproszę Zytrec.
- To lekarstwo jest na receptę.
- Ale ja poproszę o lekarstwo na alergię, a nie na
receptę!

- Babciu, wierzysz w horoskopy? - pyta wnuczka.
- Ależ skąd, moje dziecko! My, ryby, jesteśmy w tym
miesiącu bardzo nieufne!

Ciocia pyta Jasia: 
- Odprowadzisz mnie na przystanek?
- Nie mogę. Mama powiedziała, że jak wyjdziesz, to
poda kolację.

- Mamo, czy mogę popatrzeć na telewizor? 
- Możesz - zgadza się mama. - Tylko go nie włączaj.
                  
                     przygotowała Wiktoria Szczerbal

W restauracji.
- Panie, my zamawialiśmy pomidorową, a nie krupnik!
-protestują klienci.
- I to zupa, i to zupa - kelner uciął dyskusję. 
Na drugie danie małżonkowie zamówili schabowego z
frytkami. Po chwili na stół wjeżdżają dwie porcje
mielonego z ziemniakami. 
- Co to ma znaczyć?! - denerwują się klienci. 
- To też mięso z ziemniakami, co za różnica? - rzuca
kelner i odchodzi.
Na koniec przynosi rachunek. Klient wyjmuje
papierową chusteczkę i kładzie na tacy. 
- Proszę, to dla pana. 
- Ale, ale... - tym razem protestuje kelner.
- I to papier, i to papier - mówi klient i wychodzi.

Świąteczny humor.
 
Babcia przyjechała do Jasia i mówi:
- Ale ty Jasiu jesteś do mnie podobny.
Jasiu płacząc biegnie do mamy i mówi:
- Mamo babcia mnie straszy!

Pani pyta Jasia:
- Jasiu gdzie leży Kuba?
Jaś na to:
- W łóżku. Chory jest.

Jasiu dostał od dziadka 50 zł. Idzie do mamy i mówi:
- Dostałem od dziadka 50 zł.
- To idź podziękować dziadziowi.
- Ja nie umiem dziękować.
- To idź powiedzieć, co mama mówi do taty, gdy
dostaje pieniądze.
Jasiu idzie do dziadka i mówi:
- A czemu tak mało?
                            
                              przygotowała Weronika Mydło

nn
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