
 

SZKOŁA JEST JAK FILM  
I TELEWIZJA!  
Geografia - Discovery Channel  
WF - Szkoła przetrwania  
Religia - Dotyk anioła  
Historia - Sensacje XX-wieku  
J.polski - Magia liter  
Muzyka - Jaka to melodia?  
Lekcja wychowawcza - Na każdy 
temat  
Poprawka - Stawka większa niż ży-
cie  
Pan konserwator - McGyver  
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowa-
nie Lotto  
Wywiadówka - Z archiwum X  
Wakacje z rodzicami - Familiada  
Korytarz szkolny - Ulica Sezamko-
wa  
Powrót taty z wywiadówki - Wej-

ście smoka  
Szkoła - Świat według Kiep-
skich  

Do Kowalskich przyjechała z wi-
zytą babcia i pyta Pawełka: 
- Wnusiu, dobrze się chowasz? 
- Staram się. Ale mama i tak zawsze 
mnie w końcu znajdzie i wykąpie.  

- Mamo, spełniliśmy dziś we trzech 
dobry uczynek. Przeprowadziliśmy 
staruszkę przez jezdnię. 
- To bardzo dobrze, ale dlaczego we 
trzech? 
- Bo stawiała opór.  

Pan Nowak pyta pana Kowalskiego: 
-Sąsiedzie, odrobił pan już lekcje 
swojemu synowi? 
-Tak. 
-A da pan spisać? 
 
Dwóch gości siedzi w kinie - pierw-
szy mówi: 
- Podobał Ci się film? 
- Nie. 
- To czego bijesz brawo? 
- Bo już się skończył.  

 Co to jest: lata po pokoju i robi yzb, 
yzb, yzb?  
- Mucha na wstecznym biegu! 

 

Przychodzi zmarznięty turysta do ba-
cówki i pyta się bacy:  
- Baco macie coś do jedzenia?  
- Ni, ni momy.  
- A macie chociaż wrzątek?  
- Mom, ino mi wystygł. 

                 wiosna 
               

                   Przyszła do nas Pani Wiosna, 

             cała w sukni z kwiatów. 

   Uśmiechnięta i radosna, 

                 wśród lecących ptaków. 

                             Powróciły z nią bociany, 

                z dalekiej Afryki. 

       Żaby w stawie się zbudziły, 

                 misie i jeżyki. 

W numerze m.in.: 
 
str.2-4 —wieści ze szkoły 
(m.in. apel, wycieczka) 
Str.4—Konkurs ładnego pisa-
nia! 
str.3—wywiad z panią Moni-
ką Wydrą 
 
str.5—konkurs pożarniczy 
str.5— malowanie jajek 
str.5—ciekawostki o zwierzę-
tach 
str.6—kalendarium 
str.7—rebusy i kolorowanki-
str.8—uśmiech 

Dobry zwyczaj wypożyczaj!  

Pani Grażyna zachęca do 
wypożyczania książek! 
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Wycieczka do Su-
wałk 

 3 .03.2016 
roku uczniowie klas 
IV i III wybrali się 
na edukacyjną wy-
cieczkę do nieodle-
głych Suwałk. Po 
przyjeździe na miej-
sce, pierwsze kroki 
skierowali do Su-
walskiego Ośrodka 
Kultury, aby obej-
rzeć taneczne przed-
s t a w i e n i e  p t . 
,,Królowa Śniegu’’ 

na podstawie baśni Hansa Christiana 
Andersena o takim samym tytule. Wy-
konawcy w  przepiękny sposób opowie-
dzieli historię o sile miłości i przyjaź-
ni. Oprócz tańca duże wrażenie zrobiły 
również zmieniające się dekoracje, ko-
stiumy, muzyka oraz światła. Podczas 
oglądania przedstawienia wszyscy bili 
brawa.  Historia Kaja i Gerdy podbiła 
serca widzów. Po spektaklu wszyscy 
ruszyli do Muzeum im. Marii Konopnic-
kiej, aby wzbogacić swoją wiedzę na 
temat życia i twórczości autorki wielu 
tekstów dla dzieci. W muzeum ucznio-
wie zostali podzieleni na dwie grupy: 
jedna zwiedzała stałą wystawę "Maria 
Konopnicka 1842-1910. Za zamknięty-

mi drzwiami cza-
su", druga zaś grała 
w ogromną grę 
planszową "Rzuć 
kostką" opartą na 
elementach biogra-
fii, twórczości dzie-
cięcej poetki. 

ludzi.  

Stolicą Polski jest przeważnie Warszawa.  

"Bogurodzica" śpiewana była często na 
rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

Chopin - to najprawdopodobniej największy gracz na świecie.  

Była to wyspa z dala położona od morza.  

Przez uderzenia pędzlem malarz uzyskuje smutek na twarzy 
modelki.  

Bogumił ożenił się z Barbarą w dniu swojego ślubu. 

 W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków.  

Jan Christian Andersen nie miał rodziców, urodził się u obcych 
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Wycieczka do Suwałk 

IVb buduje domki dla ptaków 

        wiosna 

Dnia 31 marca 2016 
roku uczniowie        z 
klasy IVb          z SP4 
w Olecku z paniami 
Joanną Cichanowicz i 
Dorotą Witkowską 
wieszali budki lęgowe 
dla ptaków. 
 Uczniowie po-
wiesili przed szkołą 
dwie budki: jedną na 
sośnie, a drugą na świer-
ku. Otwory skierowano 
w kierunku wschodnim. 
 Młodzi przy-
rodnicy mają nadzieję, 
że ptaki, np. sikorki lub 
wróble zdecydują się na 
zajęcie skrzynek, które 
służą ochronie gatunko-

 
 
 
 

wej, sprzyjają bioróżno-
rodności, a wystawione 
w odpowiedniej ilości i 
proporcjach, przywraca-
ją  bi or ówn owa gę. 
Skrzynka może być 
zainstalowana na drze-
wie, a także na ścianie 
domu, altany, wewnątrz 
balkonu. Powinna być 
zawieszona stabilnie, 
aby nie drgała i nie ko-
łysała się na wietrze.  

 Klasa bardzo się cieszy, że mo-
gła uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu i dzięki temu w okolicy 
szkoły przybędzie ptaków. 
         Aleksander Sienkiewicz 
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Rebusy i kolorowanki  
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Kalendarium—marzec 

wiosna 

1 marca 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
wyklętych 
 

8 marca 
Międzynarodowy Dzień Kobiet 
20 marca 
Początek astronomicznej wiosny, 
Niedziela Palmowa 
24 marca 
Wielki Czwartek 
25 marca 
Wielki Piątek 
26 marca 
Wielka Sobota 
27 marca 
Wielkanoc, zmiana czasu z zimowego 
na letni 
28 marca 
Poniedziałek Wielkanocny 
 

1.Co skłoniło Panią do 
wyboru tego zawodu? 
 
Od dziecka lubiłam wypeł-
niać różne druki, bawiłam 
się w pocztę, bank. 
 
2. Jak długo pracuje Pani 
w swoim zawodzie? 
 
20 lat 
 
3. Co najbardziej podoba 
się Pani w swojej pracy? 
 
Spokój, praca od 07:30 do 
15:30, przewidywalność. 
 
 

 
4. Czy jest to trudna    
i odpowiedzialna pra-
ca? 
 
Praca nie jest trudna, 
ale wymaga wiedzy 
specjalistycznej, umie-
jętności stosowania 
odpowiednich przepi-
sów, planowania i orga-
nizowania pracy, su-
mienności. Stale 
trzeba dokształcać 
się. 
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Wywiad z Panią Moniką Wydrą—księgową  

Myśli niedokończone 

Str. 3 wiosna  

MYŚLI NIEDOKOŃCZO-
NE NA POWAŻNIE… 

 
Smutno mi gdy... komuś 
dzieje się krzywda. 
Cieszę się, kiedy... nie mam 
żadnych problemów. 
Otuchy dodają mi... najbliż-
si. 
Miłość… wspólne sprawy i 
przeżycia. 
Nienawiść... negatywne 
uczucie. 
Jestem... pesymistką. 

5. Czy ktoś kto nie 
jest  "orłem" z mate-
matyki poradzi sobie 
w tym zawodzie? 
 
Uważam, że tak. Praca 
księgowej jest wspo-
magana programami 
komputerowymi, które 
po wprowadzeniu da-
nych naliczają płace, 
ZUS  

itp. 

LUŹNE MYŚLI NIEDO-
KOŃCZONE… 
 
Kiedyś chciałam zostać... 
fryzjerką. 
Najbardziej lubię zupę... 
krupnik. 
Moją ulubiona porą ro-
ku jest... wiosna. 
Muzyka, która mnie 
uspokaja... poezja śpie-
wana. 
W dzieciństwie bałam 
się... zmarłych. 
Olecko jest dla mnie... 
moim miastem. 
Dziś... piątek, ostatni 
dzień pracy. 
Moja praca.. daje mi sa-
tysfakcję. 
 
Dziękujemy za wywiad! 



                 wiosna               

Konkurs ,,Ładnego Pisania’’ 
dla klas 4-6(SP4)i klas 1-3
(gm.1) polega na przepisaniu 
odręcznie na gładkiej białej 
kartce A4 wybrany wiersz ks. 
Jana Twardowskiego i do-
starczeniu pracy do organiza-
torek konkursu w terminie 
nieprzekraczającym  
29. 04.2016r.(piątek). 
Organizatorki: p. Anna Kli-
nasara, p. Małgorzata Tru-
chan. 
Zapraszamy do wzięcia 
udziału! 

Świetlica szkolna zorgani-
zowała 2. konkurs rodzinny 
pt.: ,,Pisanki, Zajączek, 
Baranek’’. Oto miejsca 
zajęte w konkursie: 
I miejsce- Maja Fiedoro-
wicz kl.Ic 
II miejsce- Lena Czapleje-
wicz kl.0b 
III miejsce- Wiktoria Ku-
lik kl.Ia 
IV miejsce- Szymon Fie-
dorowicz kl.0b 
V miejsce- Maja Zwęgliń 

 
ska kl.Ia 
Osoby, które zajęły 
miejsca zostały nagro-
dzone i dostały dyplo-
my. Inne osoby dostały 
podzi ękowania  za 
udział w konkursie. 
Organizatorki: Marta 
Warykowska, Wioletta 
Czaplejewicz,  Karolina 
Wróblewska. 
GRATULUJEMY! 
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Konkurs ładnego pisania           Wyniki konkursu „PISANKI, ZAJĄCZEK, BARANEK” 

rąk. Tę konkurencję jak i cały 
turniej zwyciężyła klasa VI. 

Na koniec spotkaniakażda z 
klas zaprezentowałaPanią 
Wiosnę". Najładniejszą i 
najskoczniejszą Wiosną oka-

zała się z dziew-
czynka z IV klasy - 

Julia 
Szlaszyń-
ska. 
Ostatnim 
punktem 
obcho-
dów było 
zrobienie 
przez 
wszyst-
kie klasy 
marzan-
ny, które 
następnie 

spalono, aby zima 
już więcej do nas nie 
wróciła.  

 

21. 03. 2016r. w naszej szkole 
odbył się pierwszy Dzień Wio-
sny. Tego dnia 
sprawdziliśmy 
wiedzę 
uczniów na 
temat przyrody 
wiosennej. 
Zadaniem każ-
dej grupy było 
udzielenie od-
powiedzi na 
wylosowane 
pytanie. 
Oprócz quizu 
były też różne 
konkurencje fizyczne takie jak 
turlanie jabłka nosem, obieranie 
ziemniaka plastikowym nożem 
lub jedzenie jabłka bez użycia 

Pierwszy dzień wiosny 

              

18 marca 2016r w siedzibie 
Powiatowej Straży Pożarnej 
w Olecku  odbyła się 39 edy-
cja Ogólnopolskiego Turniej 
W i e d z y  P o ż a r n i c z e j 
„Młodzież zapobiega poża-
rom". W tegorocznych elimi-
nacjach powiatowych uczest-
niczyło 41 uczniów w trzech 
kategoriach wiekowych z 17 
szkół. Naszą szkołę w grupie 
wiekowej szkół podstawo-
wych reprezentowały Pola 
Stadnicka oraz Małgorzata 
Laszkowska. Natomiast w 
rywalizacji szkół gimnazjal-
nych – Julita Domoracka i 

Cezary Białowąs. Nasi repre-
zentanci nie odbiegali wiedzą 
od pozostałych uczestników, 
aczkolwiek nie zdobyli premio-
wanych miejsc dalszym uczest-
nictwem w zawodach woje-
wódzkich. 

2.  Jajka w białych skorup-
kach ugotuj przed przygoto-
waniem barwników. Gdy już 
to zrobisz, dopiero wtedy 
zacznij przygotowywać 
barwniki. Do kolorów które 
wybrałeś dolej trochę octu. 
Jajko postaw w misce i za-
bezpiecz je taśmą, aby stało 
pionowo. Do miski wlej 
część barwnika. Po minucie 
dolej trochę wody. Potem już 
wodę dolewamy do momentu 
aż całe jajko będzie pokryte 
farbką.  
 
3.  Potłucz (np. łyżką) przy-
gotowane już jajko, aby po-
wstały na nim różne wzorki. 
Następnie wsadź je do barw-
nika, poczekaj parę minut. 

Gdy jajko nabierze koloru wy-
starczy, że obierzesz już sko-
rupkę. 
Źródło:internet 

1 .  W pierwszej kolej-
ności odetnij kawałek 
rajstopy i rozciągnij 
go, a następnie za-
wiąż na supeł. Teraz  
to jajka przyłóż listek 
pietruszki lub innej 
wybranej rośliny i 
włóż je do rajstopy. 
Wszystko ciasno za-
wiąż i odłóż. Trady-
cyjnie do garnka z 
wodą włóż łupiny 
cebuli i gotuj je aż 
puszczą kolor. Teraz 
przełóż jajka do garn-
ka i gotuj przez parę 
minut. Po tym czasie 
pozbywam się rajsto-
py.  
 

Karaluch może przeżyć kilka 
tygodni pozbawiony głowy. 
 
Koty mogą spać do 15 godzin 
dziennie. 
 
Króliki i zające tak naprawdę 
są zajęczakami a nie gryzo-

Złote rybki trzymane w 
ciemności tracą kolor      
i stają się biało-szare. 
 
Serce krewetki umiej-
scowione jest w jej 
głowie. 
 

niami jak sądzi wiele osób. 
 
Zdrowe psy powinny mieć 
zawsze wilgotne nosy. Czy 
to jest niebezpieczne w cza-
sie dużego mrozu? Czy nos 
może zamarznąć? Otóż, nie!  
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Sposoby na malowanie jajek 
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Konkurs pożarniczy 

Ciekawostki o zwierzętach 

 


