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O mnie 
 Nazywam się Magda Milewska.               
W gazetce pracuję już 
drugi rok. Jestem 
bardzo towarzyska. 
Mam duże poczucie 
humoru.

O mnie 

Nazywam się Ola Chodnicka i 
chodzę do V klasy. W gazetce 
szkolnej jestem już dwa lata. 
Mam duże poczucie humoru i 

lubię nawiązywać 
nowe znajomości. 

                 O mnie 

Cześć, jestem Olga. Pracuję w gazetce szkolnej. 
Jestem miła i przyjacielska. Lubię zawierać 
nowe przyjaźnie. 

O mnie 

Mam na imię Karolina i mam 11 lat. 
Chodzę do szóstej klasy. 
Bardzo lubię pływać  i  
słuchać muzyki. 

O mnie 

Nazywam się  Miłosz Skrzypiec i chodzę do V 
klasy. Lubię jeździć na rowerze i na rolkach. 
Lubię także grać na komputerze. 

      O mnie 
Nazywam się Damian Domagała. 
Chodzę do VI klasy. Lubię grać 
w piłkę nożną i koszykówkę, 
grać na wiolonczeli i spotykać 
się ze znajomymi.  
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PAJĘCZYNA 

Z rosy poranka o świcie 
utkana 

jeszcze perłami jak kryształ 
się mieni 
misterną mgiełką na ziemi siadła 

pośród kamyków i traw zieleni 
Zdążyła jeszcze ubrać tiulem drzewa 

nim słonko poranne ją zobaczyło 
zanim promykiem cieplutkim i złotym 

tę kruchą piękność unicestwiło. 
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 Skład redakcji 

Dobry zwyczaj wy-
pożyczaj!  

Pani Grażyna zachęca 
do wypożyczania 
książek! 
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1 WRZEŚNIA 

Rocznica II Wojny 
Światowej 

Międzynarodowy 
Dzień Pokoju 

8 WRZEŚNIA 

Międzynarodowy 
Dzień Piśmiennictwa 

Międzynarodowy 
Dzień Walki z Anal-
fabetyzmem 

9 WRZEŚNIA 

Międzynarodowy Dzień Urody 

14 WRZEŚNIA 

Międzynarodowy Dzień Pierw-
szej Pomocy 

18 WRZEŚNIA 

Międzynarodowy Dzień Geolo-
ga 

22 WRZEŚNIA 

Początek Astronomicznej 
Jesieni 

Dzień Bez Samochodu 

24 WRZEŚNIA 

Międzynarodowy 
Dzień Głuchych 

26 WRZEŚNIA 

Europejski Dzień Pta-
ków 

języku sześciokrotnie więcej kubeczków sma-
kowych niż pies. U psa receptory smaku 
umieszczone są na czubku języka. Czworonogi 
rozróżniają smaki: słodki, słony, gorzki i kwa-
śny, lecz od smaku potrawy bardziej doceniają 
jej zapach. 

Który naród w Europie trzyma w domu 
najwięcej psów? 
Wbrew pozorom, nie są to Polacy. Najwięcej 
pupili posiadają Czesi. Psów jest 4,5 miliona, a 
obywateli tego kraju – nieco ponad 10 milio-

 Czy psy widzą kolo-
ry? 
Tak, ale „przygaszone”, 
w odcieniach szarości. 
Nie rozróżniają kolorów: 
czerwonego, pomarań-
czowego, zielonego i 
żółtego. 

Czy psy rozróżniają 
smaki? 
Człowiek ma na swoim 

nów. 

Źróło: http://
www.pies.pl/10-
ciekawostek-o-psach/ 
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Wrześniowe kalendarium 

skóra może ulec 
poparzeniu sło-
necznemu. Psy o 
jasnej sierści są 
bardziej narażo-
ne na działanie 
promieni UV. 

 

 

 Ile rodzajów dźwię-
ków potrafi wydać 
pies? 
Pies potrafi wydać z sie-

bie 10 różnych dźwię-
ków. Dla porównania, 
koty prawie sto. 

 

 
Ile żył najstarszy 

pies na świecie? 
Najdłużej żył (co zostało 
udokumentowane)  au-
stralijski pies pasterski 
imieniem Bluey. Przez 

 
 Ile kości jest w cie-
le psa? 

Jest ich 319. To o 112 
kości więcej, niż ma ich 
człowiek. 

 

 

 Czy pies może 
„spalić” się na słoń-
cu? 
Niestety tak – jego 

Ciekawostki o psach 

marmoladą.                                                                                                                       
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W tym roku szkolnym naszą szkołę spo-
tkał zaszczyt: odbyła się w niej gminna 
inauguracja roku szkolnego 2016/2017. 
Zaproszono wielu gości między innymi 
Burmistrza Olecka - Pana Wacława Ol-
szewskiego, Panią Kierownik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miej-
skiego w Olecku – Elżbietę Rękawek, 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 
 Uroczystość rozpoczęła się o 
godz. 11.00 na szkolnym placu. Apel 
r o z p o c z ą ł  c h ó r e k ,  ś p i e w a j ą c 
"Gaudeamus Igitur". Następnie głos 
zabrał Pan dyrektor Stanisław Kopycki - 
wygłosił krótkie przemówienie. Nato-
miast oficjalnej inauguracji dokonał 
Burmistrz Olecka. W trakcie uroczysto-
ści nastąpiło wręczenie nauczycielom 

aktów nadania wyższego stopnia awansu 
zawodowego. W między czasie wystąpił 
zespół "Biedroneczki" z piosenką "Duszki 
Leśne". Swój występ zaprezentowało 
również koło teatralne "Czwóreczka"        
z przedstawieniem pt. "Pinokio, a jak my-
ślisz?". Po apelu nauczyciele, rodzice i 
uczniowie rozeszli się do klas, aby powi-

t a ć 
w 

Amelia Ropel, 
Joanna  Bednar-
ska, Rebeka 
Kasprzak, Mile-
na Zaręba, Ga-
briela Sokołow-
ska, Wiktoria 
Grudzińska, 
Malika Mukha-
metbaeva; 

 chłopcy: Jakub 
Gościewski, 
Kacper Stawic-
ki, Kacper Sa-
wicki, Mateusz 

Megiel, Filip Kraw-
czyk, Dominik Su-
chocki, Filip Rubin, 
Gabriel Szymański, 
Kornel Romotow-
ski,  Eryk Czapleje-
wicz. 

 

W dniu 28.09.2016r 
odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w Sztafeto-
wych Biegach Przełajo-
wych Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjalnych. 
Reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 4 
zajęła III miejsce. W 
jej skład weszli: 

dziewczęta: Anna 
Jankowska, 
Rozalia Pio-
trowska, We-
ronika Drażba, 
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Inauguracja roku szkolnego 2016/17  

Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych  



W poniedziałek 26 września 
razem z klasą 2b wybrali-
śmy się do piekarni w 
Olecku. Pani kierownik 
oprowadziła nas po znajdu-
jących się tam pomieszcze-
niach. Zobaczyliśmy z cze-
go robi się zakwas i jak 
powstaje chleb. Ochotnicy 
mogli go włożyć do pieca 
specjalną łopatą. Na koniec 
Pani poczęstowała nas 

świeżym chlebem oraz słod-
kimi, pysznymi rogalikami z 
marmoladą.                                                                                                                      
Kolejnym etapem wycieczki 
była Biblioteka Pedagogicz-
na, gdzie odbyły się zajęcia 
czytelnicze. Pani Agnieszka 
przeczytała nam fragmenty 
książki pt.: „Plastusiowy 
pamiętnik”. Następnie ryso-
waliśmy tytułowego Plastu-
sia i składaliśmy podpisy 
przy użyciu gęsiego pióra i 
atramentu z kałamarza. Na 
koniec Pani oprowadziła 

nas po całej bibliotece i  poka-
zała nam miejsca, w których 
mieszkają książkowe krasno-
ludki. Pani Agnieszka również 
przygotowała nam słodką nie-
spodziankę J i zaprosiła na 
lekcję o papierze czerpanym.  

Ta wycieczka bardzo się 
wszystkim podobała i mamy 
nadzieję, że nasze Panie będą 
nam częściej takie organizo-
wały.  

 

III Gracjan Saczek.  

Zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy. 

27 września 2016 roku odbył się 

pierwszy w obecnym roku szkolnym 

Klasowy Konkurs Pięknego Czytania 

w kl. II c. Pierwsze miejsce zajęła 

Maja Dziubińska, II Amelia Krysz, 

 

Klasowy Konkurs Pięknego Czytania 
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Wycieczka klasy 2b i 3b SP 

W podróż kolejką... 

Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni klasy II b, II c i III b  spędziły  podziwiając 
polską przyrodę w Wigierskim Parku Narodowym. 23 września 2016 r. uczniowie 
wraz udali się na lekcję przyrody w plenerze. Salami klasowymi stały się wagony 
Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej. Wąskotorowa kolejka turystyczna jest jedyną 
ocalałą koleją tego typu w północno – wschodniej Polsce, zachowaną w niezmienio-
nym historycznym kształcie. Podróż uatrakcyjniały opowieści, legendy, wiadomości 
o mieszkańcach i roślinności Wigierskiego Parku Narodowego. Podczas przerw,  na 
czterech przystankach uczniowie spędzali czas bardzo aktywnie. Jedni szukali 
„skarbów leśnych”, inni zachwycali się śpiewem ptaków, ale wszystkich połączyło 
wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Dzień spędzony na obcowaniu z przyro-
dą, w sprzyjających warunkach atmosferycznych, wszystkim bardzo się podobał. 

Dlaczego przyje-
chałaś do Polski? 
-Chcę tu mieszkać i 
żyć. 
Jak czujesz się w 
naszym kraju?  
-Bardzo dobrze podo-
ba mi się Polska. 
Czy tęsknisz za do-
mem? 
-Tak, trudno było mi 
się rozstać z ojczyzną. 
Jakie tradycje są w 
Uzbekistanie? 
-Nawruz- pierwszy 
dzień szkoły 
Sumalak- wszystko 

gotują 
Czy podoba Ci się w 
naszej szkole? 
-Tak,  jest mi w niej 
dobrze 
Czy trudno ci się 
nauczyć polskiego? 
-Nie było łatwo, ale 
sobie poradziłam. 
Czy ludzie w Polsce 
różnią się od tych w 
Uzbekistanie? 
-Tak różnią się wyglą-
dem, charakterem. Są 
po prostu inni. 
Jakie miejsca zwie-
dziłaś w Olecku? 

-W Olecku zwie-
dziłam ulicę Zam-
kową. 
Jaka kuchnia 
jest w Uzbeki-
stanie? 
-Plaw, manty, lagman, 
beszbarmag 
Jakiego rodzaju muzy-
ki słuchasz? 
- Rosyjskiej i angielskiej. 

 

 

Dziękujemy za wywiad      
i życzymy powodzenia 
w nowym kraju! 

Smutno mi gdy… pada 
deszcz. 

 

Gdy jestem zmęczona… 
idę spać. 

Cieszę się gdy… dostanę dobrą ocenę. 

Moja ulubiona lekcja… 

matematyka 

Mój ulubiony 

Moja ulubiona zupa… grochowa 

Moja ulubiona bajka to… Salan-

drena 

Luźne myśli niedokończone 

Wywiad z Maliką - nową uczennicą 

Myśli niedokończone na poważnie 

Dziś jest… piątek. 

Gdy mi się nudzi… biegam. 
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Co prawda rok szkolny 
już się zaczął, lecz 
chciałbym Wam jeszcze 
przypomnieć                               
o wakacjach. Opowiem                   
o sportach ekstremal-
nych. 

Nurkowanie 
jaskiniowe – o ile 
nurkowanie samo w 
sobie nie jest nic-
zym przerażającym, 
o tyle już 

nurkowanie gdy ma się 
nad sobą kilkadziesiąt 
metrów skały już może 
budzić mieszane uc-
zucia. Dodajmy do tego 
sytuację w której nurku-
jemy w podwodnym 
labiryncie złożonym                           
z mnóstwa niezbadanych 
wcześniej przejść… 

Slacklining – być może 
większość z Was nie 
będzie znała tego 

rodzaju sportów ek-
stremalnych, ale 
spokojnie – prawdo-
podobnie i tak nie 
będziecie go uprawiać. 
Dlaczego? Ponieważ 
polega on na 
przechodzeniu po linie 
zawieszonej na 
brzegach wąwozu (i 

nie 
tylko) 
często 
bez 
jakie-

gokolwiek zabezpiec-
zenia… 

Surfing – z pewnością 
sporty wodne również 
mogą zaliczać się do 
sportów ekstremalnych. 
Jazda na brzegach spien-
ionych fal, często sięga-
j ą c yc h  w y s o ko ś c i 
kilkunastu metrów musi 
być frajdą… Niemniej, 

nie każdy jest to w stanie 
wytrzymać.  
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Strona chłopaka 

WARTO ZAJRZEĆ! 
www.http://przyroda.org/ 

http://www.pazyl.pl/ 

http://ariada.pl/ 
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Otwarte Oleckie Biegi  

 
17 września 2016 r. w ramach 
inauguracji szkolnego roku spor-
towego, zorganizowano w na-
szym mieście XXV Otwarte 
Oleckie Biegi dla Dzieci i Doro-
słych. Startowało około 140 za-
wodników. Tego dnia na Stadio-
nie Miejskim rywalizowały dzie-
ci z przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i szkół podsta-
wowych. Jesteśmy dumni z suk-
cesów naszych uczniów, a jest 
ich, co cieszy, bardzo wielu: 
- 5-6 latki (rocznik 2011-2010) -
 dziewczęta i chłopcy – 200 m 
I miejsce zajęła Amelia Jabłoń-
ska, II miejsce Filip Żurawlew, 

III miejsce Maja Sokołow-
ska. 
- klasy I-II (rocznik 2009-
2008) –
 dziewczęta i chłopcy –
 300 m 
I miejsce Amelia Maksi-
mowicz, kl. II b, II miejsce 
Lena Szyłkiewicz, kl. II c 
- klasy III (rocznik 2007) –
 dziewczęta i chłopcy –
 400 m 
III miejsce Michał Putra. 
Ponadto Nagrodę Fair 
Play otrzymał Gabriel 
Olechnowicz z kl. III b, 
który przerwał swój bieg 
pomagając koledze pod-
nieść się z upadku. 

    Naszą szkołę dumnie repre-
zentowali również: Hanna Mi-
łun, Lena Grześ, Maja Klimo-
wicz, Lena Michniewicz, Adrian 
Kulhawik, Kacper Szwejser, 
Gabriela Putra, Maja Fiedoro-
wicz, Lidia 
Grześ, Michał 
Jan Kawałko, 
Klaudia Ka-
mińska, Mile-
na Kamińska, 
Kacper Ku-
kowski, Kor-
nel Kołodziń-
ski, Michał 
Putra, Antoni 
Miszczak, Mateusz Żukowski.  

gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Młodzi 
sportowcy walczyli na 
dystansach 500, 600, 800, 
1000 i 1500 m. Najlepszą 
zawodniczką Szkoły 
Podstawowej nr 4 zosta-
ła Anna Jankowska za-
jęła IV miejsce w Woje-
wództwie na dystansie 
600m. Na wyróżnienie 

zasługuje również 
Amelia Maksimo-
wicz  uczennica kla-
sy II SP4, która zaję-
ła 15 miejsce na 96 
zawodniczek. 

W dniu 21.09. 2016r  na 
stadionie miejskim w 
Olecku odbyła się Woje-
wódzka Inauguracja Spor-
towego Roku Szkolnego 
SZS 2016/2017 .W zawo-
dach wzięło udział 827 
zawodniczek i zawodni-
ków. Rywalizowali 
uczniowie szkół podsta-
wowych (klasy IV - VI), 

16. Kacper Sawicki SP 4 Olec-
ko 
26. Kornel Romotowski SP 4 
Olecko 
36. Dominik Piotrowski SP 4 
Olecko 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE: 
Dziewczęta - 500 m (rocznik 
2006 i młodsze): 
15. Amelia Maksimowicz SP 
4 Olecko 
Chłopcy - 600 m (rocznik 

2006 i młodsi): 
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WYNIKI BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH: 

Sportowy kącik 

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 

 


