
Humor  

Gazetkę redaguje zespół pod okiem  
P. Emilii Piliszek w składzie: 
Ola Chodnicka IVb                            
Magda Milewska kl.IVb                        
Miłosz Skrzypiec kl. IVb                     
Wiktor Raszkowski kl.IVb 
 

- Królowie nie zdejmują kapeluszy przed 
nikim - mówi nauczycielka. 
- Nieprawda! - krzyczy Jasiu. 
- To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby 
zdejmują? 
- Przed fryzjerem. 
 
Mama pyta syna: 
- Jasiu, jakiś czas temu były w szafce 
dwa ciasteczka, a teraz widzę tylko jed-
no. Możesz mi powiedzieć, czemu? 
- No bo było ciemno i nie zauważyłem 
tego drugiego! 
 
Przychodzi mały Jaś do szkoły.  
Ma całą opuchnięta i czerwoną twarz, 
pani się pyta:  
- Co się stało Jasiu?  
- Ooossss  
- No co się stało....  
- Ooooosssssaaaaa  
- Co osa? Ugryzła cię?  
- Nie, tato łopatą zabił! 
 
Jasiu mówi do kolegi: 
- Wiesz co? Teraz moja mama codziennie 
jeździ konno żeby zrzucić trochę kilogra-
mów. 
- I co? Pomaga? 
- Pewnie. Koń schudł już 10 kilo. 
 
Jasiu chwali się koledze:  
- Moja mama to jeździ jak piorun.  
- Tak szybko?  
- Nie, tak często wali w drzewa. 
 
- Jasiu wymień pięć zwierząt żyjących      
w Afryce - mówi nauczycielka. 
- Dwie małpy i trzy słonie. 
 
- Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy czy 
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Wyznam Tobie dziś w sekrecie - kocham 
Ciebie jak nikt w świecie. Uścisk przesyłam 

przez misia małego, w dniu Świętego 
Walentego.  
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    19 lutego 2016 r, na za-
jęcia wychowania fizycz-
nego w klasie II b SP4 
przybyli rodzice jednego z 
uczniów tej klasy - Antka, 
Państwo Dorota i Tomasz 
Miszczakowie, trenerzy 
K l u b u  S p o r t o w e g o 
„Hidori” w Olecku. Popro-
wadzili oni zabawy i gry z 
elementami treningu te-
akwondo. Dzieci poznały 
podstawowe zasady, jakimi 
kierują się adepci tej sztuki 
walki. Uczniowie mieli 
możliwość zobaczenia i 
ćwiczenia podstawowych 

uderzeń oraz poznali reguły 
współzawodnictwa. Wszyst-
kie ćwiczenia wykonywane 
były w rytm liczenia w języ-
ku koreańskim. Trenerzy 
prowadzący zajęcia uzmysło-
wili uczniom, że teakwondo 
to nie tylko sama technika 
walki, ale to pewien sposób 
życia, postępowania i wier-
ność zasadom moralnym. 
Zajęcia zakończyły się zaba-
wą „Morze – ląd”, „Raz, 
dwa, trzy Baba Jaga patrzy” 
oraz ukłonem prowadzącemu 
po komendzie „Charyot”. Na 
zakończenie podziękowali-

śmy trenerom za przyję-
cie zaproszenia, zaanga-
żowanie i przeprowadze-
nie zajęć w tak fascynu-
jący dla dzieci sposób. 

Anna Stasiak 
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Ludzie z pasją 

tańca przy romantycznej 
muzyce. Mamy nadzieję, że 
będzie więcej takich dysko-

tek. DYSOTEKA KARNA-
WAŁOWA IV-VI 

Dnia 09.02.2016r. w go-
dzinach od 16-18 
odbyła się dysko-
teka karnawałowa 
w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w 
Olecku. Została 
ona zorganizowa-
na przez Samorząd 
Uczniowski, które-
go opiekunem jest 
Pan Fabian Szóst-
kiewicz. Gdy ktoś 
miał strój, wcho-
dził za darmo,          
a gdy go nie miał, 
płacił 2 zł. Był 
również konkurs na naj-
lepszy strój karnawałowy. 
Wygrała go Amelia Ropel 
z klasy 5b. Wszyscy ba-
wili się, tańczyli i śpiewa-
li, a nawet chłopacy za-
praszali dziewczyny do 

        ZIMA 

Bal karnawałowy IV-VI 
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Jak wszyscy wiemy za parę dni bę-
dzie wiosna. Pielęgnacja włosów jest 
inna niż np. zimą. Jeżeli chodzi o to 
jak o nie zadbać, najpierw musicie 
zdecydować jakie macie włosy. Jeśli 
są suche i szorstkie to znak, że warto 
je nawilżyć. Jeżeli szybko się prze-
tłuszczają, są ciężkie i oklapnięte – 
być może potrzebują więcej protein, 
a mniej nawilżenia. Gdy skóra głowy 
nam się szybciej przetłuszcza,              
a wcześniej nie miałyśmy z tym pro-
blemu to może warto zafundować jej 

peeling (np. cukrowy).  
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Połowa dziewczyny 

Przedstawie wam 10 sportów 
ekstremalnych:  

#1. Pływanie pod lodem 

#2. Wodna katapulta 

#3. Bungee z krokodylami 

#4. Wulkaniczny surfing 

#5. Ekstremalne prasowanie 

#6. Psi surfing 

#7. Boks szachowy 

#8. Buzkaszi 

#9. Hokej podwodny 

#10. Toe wrestling 
 

Połowa chłopaka 

ZIMA 

1. Ile czasu Pani pracuje w naszej szko-
le? 
W naszej szkole pracuję ponad trzy mie-
siące. 
2. Jakiego przedmiotu Pani uczy? 
Uczę muzyki i prowadzę zajęcia arty-
styczne. 
3. Dlaczego akurat nauczyciel, a nie 
inny zawód? 
Marzenie o byciu nauczycielką zrodziło 
się już kiedy byłam uczennicą  szkoły 
podstawowej. W wolnym czasie bawiły-
śmy się z koleżankami w szkołę. Zakła-
dałyśmy dzienniki z imionami i nazwi-
skami wymyślonych uczniów, sprawdza-
łyśmy obecność, wstawiałyśmy oceny         
i wpisywałyśmy tematy. Studia pedago-
giczne wybrałam świadomie. Spotkałam 

na swojej drodze mnóstwo ludzi, którzy 
zarazili mnie swoją pasją do nauczania 
dzieci i młodzieży. Bez zastanowienia 
stwierdzam, że jestem nauczycielką z wy-
boru. Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia 
mi wiele satysfakcji. 
4. Czy jest Pani zadowolona ze swoich 
uczniów? 
Jestem bardzo zadowolona. 
5. Co najbardziej lubi Pani w zawodzie 
nauczyciela?  
Uwielbiam, gdy  moja praca przynosi 
efekty w postaci Waszej wiedzy, a co za 

tym idzie 
bardzo do-
brych i celu-
jących  ocen. 
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Myśli niedokończone... 
Myśli niedokończone na poważnie... 

Smutno mi gdy... pada deszcz. 
Cieszę się, kiedy... wszystko układa się 
po mojej myśli. 
Otuchy dodają mi... pozytywne myśli        
i moja wspaniała rodzina. 
Miłość to... umiejętność akceptowania 
wad i wypracowania kompromisów. 
Nienawiść... to uczucie jest mi obce. 

Jestem... 
zawsze sobą. 

Luźne myśli niedokończone… 
 
Kiedyś chciałam zostać... nauczycielką        
i piosenkarką. Poniekąd oba  marzenia 
spełniły się ;) 
Najbardziej lubię zupę... krem z dyni. 
Moją ulubioną porą roku jest... lato 
Muzyka, która mnie uspokaja... Prince- 
Purple Rain. 
W dzieciństwie bałam się... ciemności i 
Buki z ,,Muminków”. 
Olecko jest dla mnie... azylem. 
Dziś... jest 4 marca 2016 roku, godzina 
18:10. Miałam ciężki dzień, ale uśmiechy 
na twarzach uczniów wynagrodziły 
wszystko J 
Moja praca... jest dla mnie bez wątpie-
nia spełnieniem marzeń. 
Moim zdaniem... słońce powinno witać 
nas każdego dnia. 
           

             Dziękujemy za wywiad! :) 
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dla żadnej z drużyn nie okazała się źró-
dłem nieszczęść, gdyż obie klasy świetnie 
poradziły sobie z quizem mitologicznym. 
    Rywalizacja prowadzona w duchu fair 
play zakończyła się zwycięstwem klasy V 
a .  
Uczniowie z obu klas prezentowali wysoki 
poziom wiedzy, a ciekawe konkurencje 
mobilizowały uczestników do wytężonej 
pracy i zdrowej rywalizacji. Efekty 
uczniów ukazały ogromne talenty zarówno 
polonistyczne, plastyczne, aktorskie oraz 
r e d a k c y j n e .  
    Podczas turnieju panowała przyjazna 
atmosfera, którą tworzyli uczniowie klas 
uczestniczących w Turnieju. Na pochwałę 
zasługuje przygotowanie dopingu przez 
klasę V b, która zaskoczyła wszystkich 
mnogością okrzyków zagrzewających nie 
tylko do rywalizacji, ale również wyraża-
jących gratulacje dla drużyny, która zwy-

c i ę ż y ł a . 
    Turniej przygotowały i przeprowadziły 
nauczycielki języka polskiego pani Emilia 
Piliszek i pani Mariola Zdancewicz. 

                             Mariola Zdancewicz 
 
Rysunek: superkid.pl 

 

Szkolny Turniej Mitologiczny  

„Na Olimpie” 

    „My Herosi z Va chcemy wygrać, jak się 
da!”, „Na Olimpie jest wesoło, Zeus z Herą 
tańczą wkoło. Nasze panie się radują, na-
szym klasom kibicują. W naszej szkole 
wielka uczta i zabawa bardzo huczna. Va i 
V b z mitologią zmierzą się!” - takimi ha-
słami zagrzewającymi do rywalizacji w 
Szkolnym Turnieju Mitologicznymi rozpo-
częli zmagania uczniowie klas piątych 
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskie-
go w Olecku. Turniej odbył się w środę 24 
l u t e g o  2 0 1 6  r .  
    Główne cele Turnieju to upowszechnie-
nie wiedzy dotyczącej mitologii greckiej, 
kształcenie umiejętności współpracy w 
grupie oraz integracja uczniów.  
    Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
oraz rzetelną oceną poszczególnych zadań 
czuwała Komisja Konkursowa w składzie: 
• Pani Małgorzata Michałowska – wicedy-
rektor Zespołu Szkół w Olecku; 
• Pani Grażyna Hołownia – nauczyciel bi-
b l i o t e k a r z ; 
• Pani Marta Zarzecka – nauczyciel poloni-
s t a . 
    Piątoklasiści rywalizowali ze sobą            
w XIII konkurencjach. Cztery z nich wy-
magały wykazania się inwencją twórczą 
jeszcze przed przystąpieniem do rozgry-
wek. Uczniowie musieli przygotować Pla-
kat informujący o Turnieju, Pokaz mody, 
Transparent z hasłem dopingującym własną 
drużynę oraz Piosenkę tematycznie związa-
na z mitologią. Zgodnie z klasycznym ka-
nonem piękna - nie tylko umysł jest ważny, 
ale idealny stan ciała również, dlatego pod-
czas Turnieju nie zabrakło konkurencji 
sportowych. Uczestnicy mitologicznych 
zmagań mogli przetestować swą zwinność 
w takich konkurencjach jak: Wyścigi ry-
dwanów, Bieg zamroczonych i Pochodnia 
o l i m p i j s k a . 
    Pozostałe konkurencje sprawdzały wie-
dzę dotyczącą treści mitów. Ciekawa forma 
zadań przypadła uczestnikom do gustu. 
Najbardziej podobała im się możliwość 
pisania Zaproszenia rylcem na specjalnie 
przygotowanych tabliczkach. Wiele emocji 
wzbudziły również konkurencje Worek 
skojarzeń, gdzie uczestnicy losowali przed-
mioty, które musieli skojarzyć z konkret-
nym mitem lub związkiem frazeologicz-
nym, czy Puszka Pandory – która jednak 
dla żadnej z drużyn nie okazała się źródłem 
nieszczęść, gdyż obie klasy świetnie pora-
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Turniej szachowy 
W dniu 13.02.2016r. po raz siódmy ro-

zegrany został Otwarty Turniej Szachowy Junio-
rów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Olecku. 
Łącznie startowało w nim  11 zawodników, któ-
rzy rozegrali turniej systemem każdy z każdym        
i tempie gry 15 minut na zawodnika. 
W kategorii głównej  open, czyli  najlepszymi 
zawodnikami turnieju zostali: 
1 miejsce zajął Igor Kolczyński (SP3), który zdo-
był 8 pkt. z 10, natomiast pół punktu mniej zdo-
były cztery osoby: Karol Racis, Bartosz Łapszys, 
Wiktor Raszkowski oraz Agnieszka Świerzbin. 
Dzięki punktacji pomocniczej udało się wyłonić:  
2 miejsce, które przypadło dla Karola Racisa 
( S P 1 )  o r a z  
3 miejsce, które zajął Bartosza Łapszys (Gim. 
nr 1). Natomiast podwójna dogrywka pozwoliła 
Wiktorowi zająć 4 miejsce, a Agnieszce 5 miej-
sce. 
Oprócz kategorii głównej w kategorii wiekowej 
klas IV-VI: 
1 miejsce zajął Igor Kolczyński ( SP nr 3) 
2 miejsce zajął Karol Racis (SP nr 1) 
3 miejsce przypadło Wiktorowi  Raszkowskie-
mu (SP4) 
4 miejsce przypadło uczniowi naszej szkoły  
Miłoszowi  Skrzypcowi (SP4) 
Natomiast w kategorii klas 0-III 
1 miejsce  Iga Kolczyńska (SP3) 
2 miejsce zajęła Maja Kowalewska (Szkoła Spo-
łeczna)  
Najlepszym zawodnikiem Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku            
a zarazem najmłodszym uczestnikiem turnieju 
okazał się Wiktor Raszkowski.  Natomiast naj-
młodszą uczestniczką turnieju była Maja Kowa-
lewska. 

    GRATULUJEMY! 


