
Naszą gazetkę redaguje zespół od 

okiem Pani Emilii Piliszek w składzie: 

-Emilia Czajewska, VB 

- Aleksandra Kapuścińska, VB 

-Amelia Obrębowska, VA 
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Jedzie baba do lekarza,         Jedzie baba do lekarza, 

   a lekarz też baba.                       a tam zamknięte. 
Student zdaje egzamin z elektrotechniki, lecz odpowiedzi studenta są poniżej 
k r y t y k i .  W  k o ń c u  p r o f e s o r  z ł y ,  m ó w i : 
- Dam panu trójkę, jeżeli powie pan ile jest żarówek w tej sali. 

Student zaskoczony szybko policzył i odpowiada: 

-trzydzieści.- Nieprawda - mówi profesor, po czym wyciąga z kieszeni żarówkę. 

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie. 

Na biologii pani pyta Kazia:       Wywiadówka w szkole:  

 -Co to jest?                            -Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 
-Szkielet.                                -Dlaczego? - pyta mama Filipa. 
-Czego?                                   -Ciągle grają nam na nerwach. 
-Zwierzęcia. 
-Ale jakiego?  
-Nieżywego.   

SPIS TREŚCI 

 

Str.2 

Apel z okazji Dnia 
Nauczyciela  

Wyniki nauczyciel-
skiego konkursu 

Str.3 

Sport 

Str.4 

Dzień Papieski 

Kalendarium 

Str.5 

Ogłoszenia drobne 

Migawki spoza szkol-
nej ławki 

Str.6 

Strona dziewczyny 

Str.7 

Strona chłopaka 

Str.8  

Humor 

Str.8 

Jesienne niebo słodkie, pełne łaski  

spowite w szal kaukaski,  

przez drzew bezlistnych rozszczepione 

pędzle  

przeciąga różową frędzlę. 

  

I ku nadziei mej podchodzi z bliska,  

słodyczą mnie uściskaj  

i na tęsknocie mej opiera dłonie  

- pachną ostatnie lewkonie. 

  

Jesienne niebo słodkie, pełne łaski,  

zwija swój szal kaukaski  

a odrzuciwszy go, staje bez ruchu  

z cekinem złotym w uchu.  

 



15 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie 
także zwany Dniem Nauczyciela. Chyba każdy uczeń i nauczyciel był uśmiechnięty patrząc na 
ciekawe stroje dla poszczególnych nauczycieli :-) i słuchając pięknych wierszy, także pięknie 
recytowane. Na koniec nauczyciele dostali upominki (w tym praktyczny  i klasyczny czerwony 
długopis :-)). Apel był bardzo ciekawy. Organizowała go I klasa gimnazjum oraz dwie dziew-
czyny z IV   i V klasy. 
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Apel z okazji Dnia Nauczyciela 

W związku z Dniem Edukacji Narodowej redakcja gazetki przeprowadziła  ankiety.  

A oto wyniki: 

Wyniki konkursu nauczycielskiego! 

Klasy I-III: 

Najbardziej sprawiedliwy nauczyciel:  Katarzyna  Fieć-
ko 

Miejsce II: Aneta Skrzypiec 

Miejsce III: Anna Sitko 

Najbardziej pomysłowy nauczyciel: Katarzyna Fiećko 

II: Anna Sitko 

III: Aneta Skrzypiec 

Najbardziej cierpliwy nauczyciel: Elżbieta Koncewicz 

II: Katarzyna Fiećko 

III: Elżbieta Gorlo i Ewa Iwanowska  

Najbardziej elegancki nauczyciel: Aneta Skrzypiec 

II: Katarzyna Fiećko 

III: Ewa Iwanowska i Elżbieta Koncewicz 

Prowadzi najciekawsze lekcje: Katarzyna Fiećko  

i Aneta Skrzypiec 

II: Elżbieta Koncewicz 

III: Wioletta Czaplejewicz 

Stróż Porządku: Katarzyna Fiećko 

II: Elżbieta Koncewicz i Aneta Skrzypiec 

III: Anna Sitko 

Klasy IV-VI 

Najbardziej pomysłowy nauczyciel: Fabian  

Szóstkiewicz 

II: Anna Domasik 

III: Emilia Piliszek 

Najbardziej cierpliwy nauczyciel: Anna  

Domasik 

II: Renata Januszczyk 

III: Fabian Szóstkiewicz i Anna Sitko 

Najbardziej sprawiedliwy nauczyciel: Emilia  

Piliszek 

II:  Anna Domasik 

III: Fabian Szóstkiewicz 

Prowadzi najciekawsze lekcje: Fabian  

Szóstkiewicz 

II: Renata Januszczyk  

III: Karolina Anna Szyłkiewicz 

Mistrz humoru: Fabian Szóstkiewicz 

II: Renata Januszczyk 

III: Anna Domasik 
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Ta strona jest poświęcona tylko chłopakom, dziewczynom       

 i nauczycielom wstęp wzbroniony! - i napisała to dziewczyna... 
dzisiaj trochę o ściągach ;) 

Rodzaje ściąg  
ściągi pracochłonne - ich wykonanie zajmuje więcej czasu niż nauczenie się materiału (ale 
sprawia dużo więcej radości!). Są swoistymi dziełami sztuki, wytworem długiej i męczącej 
pracy. 
ściągi na chybcika- szybkie napisanie pewnego tekstu na ławce, książce, ręce. Mało efek-
towne. Ściągi tego rodzaju najczęściej zawierają tylko kilka wyrazów lub najwyżej kilka naj-
ważniejszych zdań. 
ściągi - olbrzymy - wyrwane z zeszytu kartki, tekst zapisany na całej ławce, zgromadzony 
podczas całorocznej nauki. Może służyć także jako notatka. 
ściągi 'nie wiadomo co' -bardziej denerwujący rodzaj ściągi: jest, ale nie wiadomo, co z 
tym zrobić ;-). 
ściągi trafne - najbardziej pożądany rodzaj ściąg. Jest na nich napisane wszystko, co po-
trzebne jest na teście lub sprawdzianie. 
ściągi strata czasu - przygotowana w domu, zajmuje wiele czasu, jednak okazuje się zu-
pełnie błędna pod względem merytorycznym. 
ściąga książka, - opracowane i zebrane przez jakieś wydawnictwo w formie małej podręcz-
nej książeczki przypominającej zeszyt. Najczęściej jej źródłem są tak zwane ściągi „strata 
czasu”, zebrane po sprawdzianie spod ławek. 
ściągi gotowe - cegiełki (na lekcjach religii - kate-
chizmy) rozdawane przez nauczycieli. 
ściąga doskonała - czyli taka, której nauczyciel 
nigdy nie zobaczy - należy się jej nauczyć na pa-
mięć, spalić i wyrzucić do śmietnika. 

Dowód na to, że dobrze cię znam :-): 

1. Czytasz naszą gazetkę. 

2. Nie wiesz lub wiesz o co nam chodzi. 

3. Czytasz ten punkt. 

5. Nie zauważyłeś, że nie ma punktu czwarte-
go. 

6. Nie umiesz dotknąć językiem wszystkich 
zębów, gdy to mówisz. 

7. Właśnie to sprawdzasz. 
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Wiele dziewcząt lubi dobrze wyglądać, zarówno chodzi tu  o ciuchy, jak 

również idealne buty, czy też inne elementy, które zdobią dziewczynę. 

Ostatnio dosyć częściej popularne stała się biżuteria. Do nich należą 

bransoletki meanmoore. 
 

Dbajmy o TWARZ: 

Maseczka ze świeżego ogórka- Umyty ogórek ze skórką pokrój  

w dość cienkie plasterki i rozłóż na twarzy na ok. 15 minut,      

a potem zmyj maseczkę 

Maseczka z jabłka Utrzyj jabłko i odsącz z soku. Nałóż na 

twarz. 

Maseczka z żółtka Żółtko rozetrzyj z odrobiną cukru lub miodu, nałóż na twarz. Zmyj po 10 min. 

 

WŁOSY:::: 

Szczotkowanie mokrych włosów:  

Powinno się używać grzebienia z rzadkimi ząbkami i czesać 

końcówki włosów partiami trzymając je drugą ręką u nasady. 

Wiązanie w kucyk: : : : Jeśli codziennie nosimy kucyk, to staraj-

my się wiązać włosy w inny sposób 

tak, aby nie zaginać ich zawsze w tym 

samym miejscu. To powoduje, że stają 

się bardziej łamliwe i przecierają się w 

miejscu stałego wiązania.  

Sport 
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W DNIU 28.09.2013R ODBYŁA SIĘ INAUGU-
RACJA SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO  
Ponad 150 zawodników wystartowało w 

XXII Oleckich Biegach. 
Zawody rozegrano na stadionie MOSiR w Olec-
ku. Imprezę oficjalnie otworzył dyrektor MOSiR 
Andrzej Kamiński, który wręczył puchary za 
współzawodnictwo sportowe szkół gminy Olecko. 

KLASYFIKACJA W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
1. SP nr 1 w Olecku                          4. SP w Gąskach 
2. SP nr 3 w Olecku                          5. SP Judziki 
3. SP nr 4 w Olecku :)                     6. SP w Babkach Oleckich 
 

W zawodach uczestniczyło 40 uczniów Zespołu Szkół w Olecku. Najlepszym zawodni-
kiem okazał się Maciej Nikielec . Cały bieg pro-
wadził, w końcówce na ostatniej prostej prze-
grał z zawodnikiem z Kijewa.  
Chłopcy 1 mila (klasy I – III gimnazja) 
1. Tomasz Barszczewski Gim. Kijewo 
2. Maciej Nikielec ZS Olecko  
3. Karol Wójcik Gim. Kijewo 
 
 2.10.2013 w Kowalach Oleckich odbyły  Mistrzo-
stwa Powiatu w „Piątkach piłkarskich ” o Puchar 
Dyrektora Kowali Oleckich Szkół Podstawowych. 
Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie: kapi-
tan: Selwocki Sebastian, Fiedorowicz Damian, Tez 
Kacper, Staszewski Bartosz, Kalinowski Krzysztof, 
Adamajt Aleksander, 

 Miezianko Emil, Łuszczyński Paweł. Opiekun: Marzena 
Jasińska.  

Turniej został rozegrany w dwóch grupach. W naszej 
grupie znalazły się dwie drużyny SP 3 olecko zostali-
śmy pokonani 6:0, natomiast drugi mecz w grupie 
przegraliśmy z SP Wieliczkami 6:1. Dla naszej drużyny strzelił bramkę Damian Fiedorowicz. Na 
wyróżnienie w grze zasłużyli : Miezianko Emil i Staszewski Bartosz. 

W drugiej grupie znalazły się szkoły: SP KOWALE OLECKIE ,SP3 OLECKO, SP SOKÓŁKI, SP 
GĄSKI. 

Ogólna klasyfikacja: 

I miejsce- SP 3 Olecko  

II miejsce- SP 1 Olecko 

III miejsce -SP  Wieliczki 

IV miejsce- Gąski SP 

V miejsce –SP 4 Olecko , SP KOWALE OLECKIE ,  SP SOKÓŁKI   



1września 

1939 wybuch II wojny światowej. 

13września 

1637 koronacja Cecylii Renaty, 
żony Władysława IV.  

21weześnia 

1980- pierwsza od 40 lat transmisja 
radiowa mszy świętej 

 programie I Polskiego Radia. 

28września 

1937 w Muzeum Narodowym w 
Warszawie otwarto pierwszą 
wystawę wykopalisk ekspedy-
cji polskich w Egipcie. 
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Kalendarium 

Dzień Papieski w tym roku obchodzono pod hasłem  
„Jan Paweł II Papież dialogu". 

Po prostu papież  

Gdy Go dopadła trwoga 

Zawsze prosił o radę Boga 

Bo nasz papież wspaniałym człowiekiem był 

Nigdy nie zwątpił – zawsze wierzył 

I warto Go kochać oraz naśladować 

Bo on nam przykłady piękne dawał 

Po których świat lepszy się stawał 

1 października 

Międzynarodowy Dzień Muzyki 

Międzynarodowy Dzień Lekarza 

Światowy Dzień Wegetarianina 

3października 

1906 na konferencji w Berlinie ustalono 
brzmienie międzynarodowego sygnału 
ostrzegawczego SOS. 

23października 

2005 Lech Kaczyński został wybrany prezy-
dentem Polski.  

31października 

1971 w Szwajcarii po raz pierwszy dopusz-
czono do wyborów kobiety 

Uwaga ! 

 W bibliotece szkolnej jest organizowany konkurs. W związku z tym zachęcamy do 
czytania utworów Juliana Tuwima :) W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie od 
III do V klasy.  

Więcej informacji w bibliotece szkolnej u Pani Grażyny Hołowni. 

Dnia 22 października w Sali teatru AGT odbył się 
finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Słówka 
i słufka” Juliana Tuwima. Udział w nim wzięli ucznio-
wie ze szkół podstawowych powiatu oleckiego z klas 
IV-VI.     Z naszej szkoły nagrodę otrzymały Pola 
Stadnicka z kl. IV ( II miejsce) i Emilia Czajewska z 

kl. VB (wyróżnienie). W przerwach odbywały się 
interpretacje wierszy Juliana Tuwima „Rzepka” 
i „Ptasie radio”. Umiejętności swe pokazywała  
grupa teatralna Snac, do której należy nasza 
koleżanka Emilka Czajewska. Dnia 17.10.2013r odbyła się SZTAMA 

dzieciom. W sali kina można  było 
obejrzeć spektakl „Krzywa Baj-
ka” (wykonywany przez grupę 
Snac :D). A później w Sali AGT  ukła-
dane było domino. Ale nie zwykłe domi-
no! Z 12 000 klocków powstały ciekawe 
obrazki.  www.przystanek.pl 

Migawki spoza szkolnej ławki 
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