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4. Odstawiamy...                 
Codzienne suszenie 
włosów, prostownicę 
i lokówkę. 

2.Noszenie czapki                    
Noszenie czapki jest bardzo 
ważne. Przyspiesza przetłusz-
czanie, ale chroni skórę głowy 
przed utratą ciepła. 

1.Odżywianie 

Należy często jeść 

owoce i warzywa. 

3. Mycie włosów                   

Mycie włosów delikatnymi 

szamponami - mocne 

szampony je niszczą. 

JAK DBAĆ O WŁOSY ZIMĄ? 

Każdy myśli, że dziewczyna nie  

wie w co się ubrać.  

To nieprawda - chłopcy też mają z 
tym problem.  

Jest coraz zimniej, trzeba nakładać 
długie spodnie i bluzy. 

Ale jakie? Każdy chłopak zadaje  

sobie te pytanie. 

Radzę nie nakładać dresów.  

Najlepiej rurki, chyba, że ktoś nie 
lubi.  

Jak tak, to najlepiej ubierajcie się po-
dobnie jak na obrazku, czyli stylowo,  

a zarazem ciepło. 

SPIS TREŚCI 
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Wrzesień/październik 2014r 
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Jesień 

Jaskółeczki nie czekały 
na jesieni przyjście. 

Lecieć chciałyby za nimi 
kolorowe liście. 

Lecz tymczasem pozostają 
w wyzłoconym lesie 

aby pięknie wyglądała 
złota polska jesień. 
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23.09 zaczęła się kalendarzowa jesień. Liście na 
drzewach  zaczęły nabierać  kolorów, na ziemi leży 
pełno kasztanów, żołędzi. Dni zaczęły robić się krót-
sze i częściej pada deszcz. Mam nadzieję, że nie 
przeszkodzi to waszemu humorowi.  

1 października: 

♦ Międzynarodowy Dzień Muzyki 

3 października: 

♦ Światowy Dzień Uśmiechu 

12 października  

♦ Dzień Bezpiecznego Komputera 

13 października 

♦ Dzień Ratownika Medycznego 

25 października 

♦ Dzień Kundelka 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 listopada  

♦ Dzień Wszystkich Świętych 

2 listopada  

♦ Dzień Zaduszny 

9 listopada 

♦ Europejski Dzień Wynalazcy 

12 listopada 

♦ Światowy Dzień Bicia Rekordów 

17 listopada  

♦ Dzień Studenta 

28 listopada 

♦ Dzień Pocałunku 

29 listopada 

♦ Dzień bez Zakupów 
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Spotkaliśmy się 16 października na terenie naszej szkoły z okazji Europejskiego 

Dnia Przywracania Czynności Serca. W tym dniu WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji polegającej na półgodzin-

nym biciu rekordu w jak największej liczbie osób jednocześnie prowadzących resuscytację 

k r ą ż e n i o w o -

oddechową.  

Dzięki umiejętno-

ściom udzielania 

pierwszej pomocy, 

które uczniowie 

nabyli podczas róż-

nych szkoleń oraz 

pokazów, które od-

bywały się na terenie naszej szkoły, wiedzą już jak ważna jest właściwa postawa w sytuacji 

zagrożenia życia.  W związku z tym nasza placówka postanowiła włączyć się do wspólnego 

ustanowienia rekordu. Jesteśmy zespołem szkół co oznacza, że bić rekord będą uczniowie klas 

podstawowych oraz gimnazjalnych. 

Nasza grupa składała się z 50 ochotników i do dyspozycji mieliśmy 5 fantomów. 

Wspierali nas w tym : Pan Stanisław Kopycki- dyrektor Zespołu Szkół , panie nauczycielki: 

Aneta Skrzypiec, Krystyna Matwiejczyk, Wioletta Czaplejewicz oraz pani  Justyna Cieślu-

kowska – pracownik administracji szkolnej. Fachową radą oraz pomocą służył nam Pan To-

masz Dziokan- ratownik medyczny.  Punktualnie o godzinie 12 rozpoczęliśmy bicie rekordu. 

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką 
 2 października 2014 roku o godz. 11:00 w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku 
odbyło się spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką, autorką                                                                             
ponad 40 baśni i bajek dla dzieci, dwóch biografii,                                                                                        
m.in. Hansa Chrystiana Andersena i Faustyny Morzyckiej,                                                                            
czterech sztuk teatralnych, wielu słuchowisk radiowych                                                                                      
dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie                                                                                               
klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami                                                                                             
Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.  
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Gazetkę pod okiem Pani Emilii Piliszek 

tworzy zespół w składzie: 

♦ Emilia Czajewska  

kl. VI B 

♦ Magdalena Pilichowska  

kl. VI B 

♦ Aleksandra Kapuścińska  

kl. VI B 

♦ Amelia Obrębowska  

kl. VI A 

Przychodzi Jasio do apteki: 
- Czy jest niesteta? 
- Jaka niesteta? 
- No przecież mówiła pani wczoraj niektórym 
ludziom "Niestety nie ma".  

 

- Bolku, jak nazywał się Chrobry? 
- Nie wiem. 
- No, przecież tak jak ty! 
- Nowak?!  

 

- Moja siostra jest chora na szkarlatynę... - 
oznajmia Kazio w szkole. 
- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą 
klasę - poleca wychowawczyni. 
Po dwóch tygodniach Kazio pojawia się na 
lekcjach. 
- I co, siostra wyzdrowiała?- pyta się nauczy-
cielka. 
- Nie wiem, bo jeszcze nie pisała... 
- A gdzie ona jest? 
- W Danii...  

 

Dwie dziewczyny chciały zdobyć nagrodę 
Nobla.  
Jedna wpadła na genialny pomysł:  
- No to może polecimy na Słońce?  
- No coś ty głupia, spalimy się.  
- To polecimy w nocy. 

Dziewczyna spóźnia się do pracy.  
Zdenerwowany szef dzwoni do niej i mówi:  
- Gdzie Ty jesteś?  
- Jadę do pracy, korek jest  
- A jak długi?  
- Nie wiem, bo jadę pierwsza.  

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Sta-
sia: 
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, 
on się kąpie... 
- Sobota wieczór, panie profesorze.  

Jasiu - pyta nauczyciel. - Jaki to będzie 
przypadek jak powiesz "lubię nauczycieli"? 
- Bardzo rzadki, panie profesorze.  
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Radujmy się! Polska wygrała z Brazylią w finałowym 
meczu Mistrzostw Świata w Siatkówce 2014 oraz z 

Niemcami w eliminacjach do Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej 2016! 

Nasza szkoła chce pomóc uczniom w rozwoju swoich możliwości. Któż kto wie, może 
jakiś uczeń lub uczennica ukaże nam się na ekranie telewizora i wygra Mistrzostwa 
Świata w Siatkówce 20....roku? 

 

W życiu naszej szkoły pojawiły się zajęcia dodatkowe z w-f : siatkówka i piłka nożna. 

 

W każdy wtorek na 8 godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej  dla uczniów na-
szej szkoły są dodatkowe zajęcia z piłki siatkowej prowadzone prze Panią Renatę 
Januszczyk. 

 

Piłka nożna z Panią Marzeną Jasińską – w środy 7–8 godz. lekcyjna, a w czwartki 7 
godz. lekcyjna. 

 

                          Serdecznie zapraszają Panie prowadzące lekcje w-f. 

           1 września o godzinie 9:00 w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpo-
częcie roku szkolnego 2014/2015. Na początku Pan Dyrektor wygłosił prze-
mówienie i  wręczył stypendia za wyniki w na-
uce i sporcie, później uczniowie naszej szkoły 
odegrali krótką scenkę artystyczną. Na koniec 
dzieci rozeszły się do swoich klas i od na-
stępnego dnia zaczęliśmy naukę w nowym 
roku szkolnym 2014/15. 
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Smutno mi, gdy... widzę dookoła różne nieszczęścia, które dotykają zarówno 
ludzi jak i zwierzęta  

Cieszę się, kiedy... jest ładna pogoda i mogę pójść na spacer  

Otuchy dodaje mi... wiara w ludzi 

Miłość to... uczucie pełne sprzeczności 

Nienawiść... niestety ogarnia coraz więcej ludzi  

Trudno w to uwierzyć, ale... w XXI wieku wolę jednak czytać książki niż spę-
dzać czas przy komputerze czy TV  

Jestem... w dobrym humorze, ponieważ uczniowie z mojej klasy, VIA, zrobili mi 
świetny prezent  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Samodzielnie wykonali album, 
do którego wkleili swoje zdjęcia, ozdobili je i własnoręcznie podpisali. Będę miała 
pamiątkę na zawsze :)  

Kiedyś chciałam zostać.... hmmm chyba nauczycielką :) Kiedy byłam mała, uczy-
łam wszystkie miśki i lalki, które miałam w domu. Trenowałam też nauczanie na 
młodszej siostrze i koleżankach, co nie zawsze dobrze się kończyło.  

Najbardziej lubię zupę....pomidorową z makaronem 

Moją ulubioną porą dnia jest... sobotnie popołudnie , ponieważ... wtedy nie 
robię nic 

Muzyka, która mnie uspokaja... polski blues rock 

W dzieciństwie bałam się... niczego, byłam odważnym dzieckiem  

Olecko jest dla mnie... miejscowością, w której czuję się bardzo dobrze 

Dziś... jest Światowy Dzień Mycia Rąk (15.10) 

Moje ulubione zwierzątko... kot 

Moja praca... pochłania mnóstwo czasu  

Moim zdaniem... ludzie powinni czytać więcej  

książek, aby mieć m.in. bogatszy zasób słów 

Luźne myśli niedokończone 

Myśli niedokończone - na poważnie 

Myśli niedokończone dokończone przez Panią Emilię Piliszek 
6 września 2014 r. w 
Miejsko - Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Olecku odbyła się akcja publicznego 
czytania "Trylogii" Henryka Sienkiewicza.  Pierwszy fragment 
powieści czytał burmistrz Olecka - Pan Wacław Olszewski. 
Uczniowie kl. VIb - Emilian Kowalewski i Emilia Czajew-
ska wspólnie z Panią Anną Klimasarą odegrali scenkę z 
„Pana Wołodyjowskiego”. 

Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza 
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Dnia 14.09.2014r. Odbył się Dzień Edu-
kacji Narodowej. Obchodziliśmy go dzień 
wcześniej, ponieważ 14 września był wol-
nym dniem od zajęć dydaktycznych. 

Na 3 lekcji odbył się apel z okazji Dnia 
Nauczycieli. Można było pośmiać się przy 
ciekawych, zabawnych występach arty-
stycznych. 

Z okazji tego dnia życzymy nauczycielom WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! 

Październik Międzynarodowym Miesiącem 
Bibliotek Szkolnych  
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nauczyciele biblioteki szkolnej: 

p.Grażyna Hołownia i p.Magdalena Szlaszyńska zaproponowały uczniom udział w następują-

cych konkursach: 

-„Moja biblioteka szkolna” praca plastyczna (0-3); 

-„Moja wymarzona biblioteka szkolna” praca plastyczna (4-6); 

-„Karykatury bibliotekarek” praca plastyczna (gimnazjum); 

W każdą środę na długich przerwach zagadki czytelnicze dla chętnych,  

w piątki do każdego wypożyczenia niespodzianka oraz co 50 czytelnik  

korzystający z biblioteki otrzyma słodką niespodziankę. Celem akcji jest zwrócenie uwagi  

na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 


