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Gazetkę pod okiem Pani Emilii Piliszek 
tworzy zespół w składzie: 

♦ Emilia Czajewska  

kl. Vb 

♦ Magdalena Pilichowska  

kl. Vb 

♦ Aleksandra Kapuścińska  

kl. Vb 

♦ Amelia Obrębowska  

kl. Va 

- Jasiu, kim jest Twój tata?                                                                      
- Jest chory.                                                                                        
- Ale co robi?                                                                                       
- Kaszle. 

W szkole: 
- Hej ty, tam pod oknem- kiedy był pierwszy rozbiór 
Polski? - pyta nauczyciel. 
- Nie wiem. 
-A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
- Nie pamiętam. 
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam... 

- Jeśli któreś z was chce o coś zapytać, niech najpierw 
podniesie rękę - instruuje pani pierwszoklasistów. 
Jeden z chłopców natychmiast podnosi rękę. 
- Słucham, o co chciałeś zapytać - uśmiecha się nauczy-
cielka. 
- O nic. Po prostu sprawdzam, czy ten system działa.  

Na lekcji matematyki nauczyciel rozwiązuje równanie z 
jedną niewiadomą. Zapisuje niemal całą tablicę, a na 
koniec odwraca się do dzieci i mówi: 
- No i co? Teraz już wiemy, że "x" równa się zero. 
- To straszne - załamuje ręce Zosia. Tyle liczenia na nic!  

Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domo-
we i widzi, że Jagoda nie zrobiła i pyta się :  
- Jagodo, kiedy odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie.  
- To czemu nie masz zrobionego tego zadania ? 
- Bo jestem na diecie.  

 

Sekretarka wbiega do gabinetu dyrektora: 
- Panie dyrektorze! Wiosna przyszła! 
Na to dyrektor: 
-To niech wejdzie! 

 

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza: 
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyła-
pię na ściąganiu, 
- I my też wierzymy! - odpowiada chórem 
klasa.  

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - 
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po waka-
cjach"? 
Zgłasza się Jasiu: 
- Kłamstwem, Panie profesorze.  

Spis treści: 
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Spis treści :) 

Str. 2 

Walentynki 

Szkolne Kolędowanie 

Wzmianka o konkursie 

Finalista konkursu historycznego 

Spotkanie z Arkadiuszem Niemir-
skim 

Kalendarium - Luty 
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Kalendarium - Marzec  

Dzień Wagarowicza 

1 Dzień Wiosny 

Lekcja w kinie 

Turniej Szachowy 

Co robiliśmy w ferie? 
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Myśli niedokończone dokończone przez 
Panią Annę Sitko 
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Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce 

Bal Karnawałowy klas 0- III 

Sukcesy dzieci ze świetlicy 

Wyniki konkursu znajomości wierszy 
Juliana Tuwima 

„Wywiadówka inaczej” 

Klasowy konkurs pięknego czytania 
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Strona  dziewczyny 
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Strona chłopaka 
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Humor 

Leciutki wietrzyk wiosenny 
Obłoczek jasny, promienny 
Zieloność trawy soczysta 

I woda czysta, przejrzysta 

Śpiew ptaków w górze pod 
niebem 

I pole pachnące chlebem 
Piosenka w dal płynie radosna 

- To wiosna! 

Luty/marzec 2014r 

Marzec wyjął grosik srebrny, 

Teraz będzie mu potrzebny. 

Do kwiaciarni marzec pobiegł,        

Kupić bukiet na Dzień Kobiet. 



Walentynki w naszej 
szkole obchodzimy      
w taki sposób, że 
uczniowie robią liściki i wkładają je do puszki, która 
jest niesiona przez innego ucznia. 14 lutego liściki 

są rozdawane osobom, do których są 
"zaadresowane".  

♣ 1.02.1411 - Pokój polsko-krzyżacki w Toruniu, zawarty po 
zwycięstwie grunwaldzkim. 

♣ 13.02.1834 - Adam Mickiewicz zakończył pisać „Pana Tadeusza”, poemat epicki wydany      
w tym samym roku w Paryżu. 

♣ 13.02.1987 - W Moskwie otwarto pierwszą prywatną restaurację. 

♣ 22.02.1937 - Program II Polskiego Radia nadał pierwszą próbną audycję. 

♣ 22.02. 1810 - Urodził się Fryderyk Chopin, uznany za najwybitniejszego kompozytora 
polskiego. 

♣ 27.02.1910 - Zmarła Maria Konopnicka, poetka, nowelistka, krytyk i tłumacz. Dzieci znają 

ją jaką autorkę 
bajki „O krasno-
ludkach i sierotce 
Marysi” 

♦ 9 lutego:  

- Międzynarodowy                              
Dzień Pizzy 

♦ 14 lutego:  

- Walentynki 

♦ 17 lutego: 
- Światowy Dzień Kota 

♦ 26 lutego:  

10.01.2014 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku odbył się  Powiatowy Konkurs Kolęd ,,Szkolne Kolędowa-
nie”. Nasza szkoła zorganizowała go już 8 raz. Uczestnicy musieli zaprezentować wybraną kolędę – jak najpiękniej 

ją zaśpiewać. Występowały dzieci od przedszkola aż do 6 klasy.  

Nagrody zostały wręczone w trzech kategoriach: 

• Przedszkolaki i klasy „0” 

• Klasy I-IV 

• Klasy V-VI 

Z naszej szkoły 3 miejsce w II kategorii otrzymała Ola Chodnicka z kl IIb, a 2 

Serce tęskni,  
serce drży, 

Jeśli kochasz  
– napisz mi ! 

Miłość jest wielka,  
Lecz mija jak mgła. 
Przyjaźń jest cicha, 
Lecz długo trwa... 

Uwaga! Dnia 11 marca zakończył się I 
etap konkursu pt. „Znam przysłowia i 
powiedzenia polskie” Z 22 osób tylko dwie 
nie poradziły sobie z trudnymi zadaniami. 
II etap już wkrótce! 

Spotkanie z Arkadiuszem 
Niemirskim 

Najlepsi czytelnicy klas IV-VI 
uczestniczyli w spotkaniu autor-
skim z Arkadiuszem Niemirskim 
w Miejsko-Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Olecku dnia 5 
marca 2014r.  
Kto wziął udział w spotkaniu? 
Kl. IV: Jasińska Wiktoria, Pia-
secka Agata, Stadnicka Pola,  
Trofimow    Gabriela.                             Pan Arkadiusz Niemirski 
Kl. V„A” i V „B”: Naruszewicz Anna, Czarniecka Alicja, Czajewska Emilia, 
Julia Domasik , Magdalena Pilichowska, Amelia Obrębowska.                                                     
Zdjęcie: www.niemirski.com 
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Uczeń klasy VI b - Marcel Makal 
został finalistą  Konkursu Historycz-
nego organizowanego przez Kurato-
rium Oświaty w Olsztynie. W listopa-
dzie pomyślnie przeszedł etap rejono-
wy i zakwalifikował się do finału woje-
wódzkiego. W lutym zmierzył się z 
kolejnym testem i znalazł się wśród 
najlepszych. Aby osiągnąć sukces, 
solidnie i wytrwale pracował pod kie-
runkiem pani Anny Karoliny Szyłkie-
wicz. Gratulujemy!!! 
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1. Psi surfing - wygrywa właściciel psa, 
który najlepiej surfuje (nie, nie po in-
ternecie :) 

3. Bagienne nurkowanie - Zawodnik mu-
si przepłynąć 55-metrowy rów wypełnio-
ny bagnistą cieczą. Podczas pokonywa-
nia kanału, może oddychać jedynie 

2.Walka na poduszki  - w tym 
sporcie mogą uczestniczyć nie-

5. Podwodny hokej - Mecze rozgrywa-
ne są w basenie, na dnie którego 
umieszcza się hokejowy krążek. Zawod-
nicy z dwóch drużyn mają za zadanie 
przepchnąć go do bramki przeciwnika 
przy pomocy krótkich kijków. Dodatko-
wym utrudnieniem jest konieczność 
ciągłego wypływania na powierzchnię 
w celu zaczerpnięcia powietrza.  

4. Ekstremalne prasowanie - 
„Najnowszy sport ekstremalny 
łączący dreszcz emocji towarzy-
szący aktywności terenowej 
z satysfakcją płynącą z dobrze 

6. Dyniowe regaty - Co roku or-
ganizowane są regaty gigantycz-
nych, wydrążonych dyń.  Zawod-
nicy mają za zadanie jak naj-
szybsze opłynięcie jeziora. 

Dzisiaj Wam zaprezentuję 
najdziwniejsze sporty 
świata! 



Jeszcze jakieś porady? 

NIE... 

.... noś dużego dekoltu. 

.... maluj się na ciemno 
(makijaż) 

.... wystrajaj się za mocno 
(stylizacja na choinkę) 

... bądź nachalna. 

TAK, ... 

.... Bądź miła i sympatyczna. 

... Dowiedz się, czym się on 
interesuje; rozmawiaj z nim         
o jego zainteresowaniach. 

• Chłopak nie powinien 
się wymądrzać i 
wygłupiać bez tema-
tu. (to by było oble-
śne) 

 
• Powinien Cię wspie-

rać, bronić i chro-
nić. 

 
• Musi być bogatszy 

od Ciebie. (nie ko-
niecznie) 

 
• Koleżanki niech 

zazdroszczą (ale nie 
wszystkie).  

... Napisz do 
swojej sympatii 

list miłosny, nie podpisuj się 
(niech trochę pomyśli, kto za 
nim szaleje). 

1. W zimne dni najlepiej ubrać się w długi sweterek, 
a do tego rurki, włosy rozpuszczone (poczesane).  

2. Kiedy jest cieplej można nałożyć rurki lub spód-
nicę, a na ramiona bluzkę pod kolor.    

3. Obcasy nie są dobre na zimę, nawet małe. Więc 
lepiej jest nałożyć płaskie buty. 

Porada domowa: 

Przed spaniem włosy posmarujcie odżywką  „na wło-
sy tłuste” np.: z „Ziaja” ( Jest dobra, polecam ) :) .  

Ostatnio jest zmienna pogoda, a wiemy, jak to działa na 
nasz wygląd. 

Powiem wam trochę o wyglądzie: 

 

Te rady są w sam raz dla Ciebie! 
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 Międzynarodowy                              

♣ 1.03.1692 – W Salem w Nowej Anglii rozpoczęło się "polowanie na czarownice". 

♣ 1.03.1565 – Założono Rio de Janeiro. 

♣ 5.03.2006 - Premiera 1. odcinka serialu telewizyjnego „Ranczo” 

♣ 7.03.1000 -  Zjazd Gnieźnieński 

♣ 12.03.1945 - Kambodża ogłosiła niepodległość 

♣ 8 lub 23.03.1822 - Urodził się Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej. 

∗ 3 marca:  
- Światowy Dzień Lasu 

∗ 8 marca:  
- Międzynarodowy Dzień Kobiet 

∗ 21 marca: 
- Międzynarodowy Dzień Poezji, 
- Pierwszy Dzień wiosny (Dzień 

Wagarowicza!) 

∗ 27 marca:  
- Międzynarodowy Dzień Teatru 

Magdalena Pilichowska – „Jeździłam na zajęcia spor-
towe do szkoły’’. 

Hubert Wiński – „Jeździłem na zajęcia do szkoły”. 

Amelia Obrębowska – „Chodziłam na półzimowisko do ,,Hali Lega Olecko’’. 

Emilia Czajewska – „Odwiedziłam koleżanki i rodzinę ”. 

Paulina Krejpcio – „Wychodziłam na podwórko, czytałam książkę  i grałam na komputerze.” 

Julia Truszczyńska – „Chodziłam na zimowisko do hali „Lega.” 

Jakub Zaborowski – „Byłem u babci” 

Pani Magdalena Szlaszyńska – „Leżałam chora w łóżku.” 

Dominik Piotrowski – „Byłem w domu i u babci.” 

Julia Korąkiewicz – „ Byłam u dziadków.” 

Jakub Kozłowski – „Byłem u babci.” 

Mateusz Skowroński – „Na komputerze.” 

Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy :(. 
Tutaj mowa o feriach zimowych. Redakcja gazetki dowiedziała 
się, jak spędzali czas niektórzy uczniowie   (i Pani nauczyciel-
ka :). Pytanie brzmiało: „Co robiłaś/robiłeś w ferie?” 

12 lutego 2014 r. uczniowie klas I-III brali udział w 
zajęciach prowadzonych  przez  Centrum Edukacji 
Filmowej. Spotkanie składało się z dwóch części – 
lekcji multimedialnej i filmu. „Królik z kapelusza, czyli 
czary na srebrnym ekranie” tak brzmiał tytuł zajęć, a 
jego tematem były efekty specjalne. Aktor prowadzą-
cy lekcję zaprezentował widzom pierwsze słynne 
efekty specjalne i techniki pierwszych fotomontaży. 
Nasi koledzy zapoznali się bliżej z 3 najwybitniejszy-
mi twórcami: Charlie Chaplinem, Heroldem Lloydem i 
Busterem Katonem. Dzieci mogły również poznać 
współczesne techniki, których używa się, by osiągnąć 
niesamowite, efekty. Wszystkie osoby wspaniale się 
bawiły i na pewno nie zapomną tego dnia. 

Kambodża 

Julia Domasik , Magdalena Pilichowska, Amelia Obrębowska.                                                     

25.01.1014r. już po raz piąty Zespół Szkół w Olecku wraz z 

sekcją szachową MLKS Czarni Olecko zorganizował Otwarty 

Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Dyrektora Zespołu 

Szkół. Uczestnikami zawodów byli uczniowie szkoły podsta-

wowej i gimnazjum . Zawody rozgrywane były systemem 

szwajcarskim na dystansie 8 rund i 15 minut na zawodnika.                                                                       

Najlepszymi zawodnikami byli:                                                                                                   

☺ Konrad Konewko (Gim. nr 1)                                                                                                      

☺ Aleksandra Dźwilewska  (SP nr 3)                                                                                                

☺  Patryk Kłeczek  (Gim. nr 1) 
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Pierwszy dzień wiosny kalenda-
rzowej to 21 marca. Wiosna 
astronomiczna zaczyna się w 
momencie gdy Słońce 
"przekracza" równik (równonoc 
wiosenna). Ma to miejsce 20 lub 
21 marca. Wiosną wszystko budzi 
się do życia: zaczyna się zielenić 
trawa, kwitną kwiaty. Jest coraz 
cieplej  i chętniej wychodzimy na 
podwórko , aby pojeździć na 
rowerze, rolkach itp… 

Dzień 
Waga- 
rowicza jest dla uczniów 
wręcz tradycją. Co roku 
nadejście wiosny poza 
murami szkoły świętuje 
nawet kilka tysięcy 
uczniów. Coraz rzadziej 
młodzież decyduje się 
jednak na wagary.  



- Smutno mi, gdy… cierpi człowiek, 
szczególnie dziecko. 

- Cieszę się, kiedy… jest piątek i je-
stem zdrowa. 

- Otuchy dodaje mi … modlitwa do 
Jezusa Miłosiernego. 

- Miłość to… cnota najważniejsza. 

- Nienawiść… jest plagą egipską.. 

- Trudno w to uwierzyć, ale... miałam 
kręcone włosy i kucyki. 

- Jestem… spod Barana. 

- Lubię... morze i siostrę. 

Luźnie myśli niedokończone 
- Najbardziej lubię zupę… pomidorową 

- Moją ulubioną porą dnia jest…wieczór, ponieważ kładę się spać. 

- Muzyka, która mnie uspokaja…religijna. 

-  Czuję tremę, kiedy... zmieniam miejsce pobytu. 

- Moja ulubiona książka z dzieciństwa… św. Jan Bosko. 

- W dzieciństwie bałam się… piwnicy i ciemności. 

- Olecko jest dla mnie… moim miastem urodzenia. 

- Moje ulubione zwierzę to… pies i kot. 

-  Chciałabym się nauczyć... niemieckiego.              

                                                                                                                           
Dziękujemy Pani Annie za udzielenie odpowiedzi na pytania :) 

Myśli niedokończone - na poważnie 

Dokończone przez Panią Annę Sitko 
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Dnia 13.02.2014 r. w 

hali Lega w Olecku 

odbyły się  Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Lekkiej 

Atletyce Szkół Podstawowych, 

w których uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miej-

sca: 

Sebastian Selwocki, I miejsce w biegu na 60 m, 

Torebko Adam - I miejsce w skoku w dal z miejsca , 

 Sawicki Sebastian -  I miejsce w rzucie piłką lekarską 

 sztafeta chłopców:  Selwocki Sebastian, Staszewski Bar-

tosz, Sebastian Jarzębowicz, Sebastian Stawicki - III miej-

sce. 

Klasowy Konkurs Pięknego 
Czytania ... 

... w kl. II b odbywa się co miesiąc. 
Zwycięzcy z lutego 24 2014r.: 
I miejsce - Aleksandra Chodnicka 
II - Wiktor Raszkowski 
III - Mariola Ladzińska  

Sukcesy dzieci ze świetlicy 
Dzieci ze świetlicy szkolnej biorą 
udział w różnych konkursach pla-
stycznych. Ostatnim naszym osią-
gnięciem jest III miejsce Olgi 
Dobieckiej z kl. III „a” oraz wyróż-
nienie Eryka Czaplejewicza.       
Życzymy dalszych sukcesów! 

Wyniki konkursu znajomości wierszy     
Juliana Tuwima 
I miejsce - Jakub Mackun (kl. III „b” ) 

II miejsce - Tymoteusz Malinowski ( kl. III „b” ) 

III miejsce - Weronika Toczyńska ( kl. III „a”) 

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom! 

24 stycznia 2014 r. odbył się bal 
karnawałowy. Brały w nim udział 
dzieci z klas 0 – III. Nasi kole-
dzy poprzebierali się za królewny, królów, wiedźmy, cza-
rownice, wróżki, ninja, Zorro, piratów, itd. Przed balem 
uczniowie klas II i III odegrali przedstawienie pt. 
„Kopciuszek”. Podczas balu dzieci grały w różne gry i zaba-
wy. Królową balu została Rebeka Kasprzak, a królem Konrad 
Kamieński. Nad muzyką czuwał pan Bogdan Szlaszyński.  

„Wywiadówka Inaczej” 

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Lekkiej Atletyce SP 

Bal Karnawałowy  
klas 0-III 
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Dnia 27. 02. 2014 r. w ZS w Olecku odbyło się zebranie z rodzicami. 
Był to tłusty czwartek, w związku z tym dzieci przygotowały pyszną 
ucztę. Jeśli ktoś myśli, że były to pączki jest w błędzie. Aktorzy 
koła teatralnego „Czwóreczka” zorganizowali „ucztę dla ducha”, nie 
dla ciała. Pod kierunkiem p. Joanny Cichanowicz i dużym wsparciem 
p. Anety Skrzypiec wystawiły inscenizację pt. „Kopciuszek”. Takim 
sposobem wywiadówka rodziców klas 0 – III rozpoczęła się niekon-
wencjonalnie. Młodzi aktorzy swoją grą zachwycili publiczność.  

W skład zespołu wchodzą : Magdalena Milewska, Wiktor Raszkow-
ski, Milena Zaręba, Hanna Malwina Dziokan, Miłosz Skrzypiec, Piotr 
Banach, Aleksandra Chodnicka, Konrad Kamieński, Julia Szlaszyń-
ska, Aleksander Sienkiewicz, Maja Chmielewska, Dominika Maria 
Hałas, Weronika Drażba, Weronika Jankowska, Izabela Kalinowska, 
Jakub Mackun, Rozalia Piotrkowska, Martyna Kasprzak. 
                                                               AS, JC  


