
 

kąpiesz, on się kąpie... 
- Sobota wieczór, panie profesorze. 

 Na lekcji geografii: 
- Województwo podkarpackie 
graniczy ze Słowacją od południa 
- mówi nauczycielka. 
- A przed południem z kim grani-
czyło? - dopytuje się Jasio.  

 Pani na lekcji języka polskiego 
pyta Jasia: 
- Jasiu podaj dwa zaimki osobo-
we. 
- Kto? Ja? 
- Bardzo dobrze szóstka.  

 Nauczyciel na lekcji polskiego 
pyta się Stasia: 
- Jaki to czas? Ja się kąpie, ty się 

Humor z zeszytów 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem 
obok klasy, z której słychać straszny 
wrzask. 
Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzesz-
czącego, wyciąga go na korytarz i stawia w 
kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolej-
nych 
trzech młodzianów, którzy pytają: 
 
- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy pan od 
matematyki stoi w kącie,  
to chyba lekcji nie będzie, prawda? 
Gazetkę redaguje zespół pod okiem P. 
Emilii Piliszek w składzie: 
Ola Chodnicka IVb                             
Piotr Banach  IVb                               
Magda Milewska kl.IVb                        
Miłosz Skrzypiec kl. IVb                     
Wiktor Raszkowski kl.IVb 
Strony dla najmłodszych  P.Grażyna 
Hołownia 

 
Dlaczego piłka- rze spóźniają się na treningi ?  
Bo stoją w korkach . 
Kolega pyta kolegę: 
 
- Z jaką prędkością łączysz się z internetem? 
- Terabajta. 
- Żartujesz?! 
- Skądże... Tera bajta, ale rano były cztery. 
 
Wchodzi mężczyzna do kawiarenki internetowej i 
pyta: 
- Czy są wolne komputery? 
- Nie, mamy same szybkie. 

Spotyka się Ronaldo z Messim. Ronaldo mówi do 
Messiego: 
-Widzimy się w finale ligi mistrzów. 
A Messi na to : 
- No ok, a gdzie oglądamy, u Ciebie czy u mnie ?  

                
JESIEŃ ￼ 

Jesień nadchodzi wielkimi 
krokami, 

Lato niestety jest już za 
nami. 

Jednak nic nie jest stracone, 

Tylko pogody są trochę przekręcone. 

Teraz też będzie co robić, 

Ale nie dajcie się w nauce zgubić. 

Ten wiersz jest po to, by was rozluźnić, 

Dobrze by było tak się z nim 
zaprzyjaźnić. 

Magdalena Milewska  
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str.8—uśmiechnij się 

Dobry zwyczaj wypożyczaj!  

Pani Grażyna zachęca do 
wypożyczania książek! 
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15 października      
w Zespole Szkół  
w Olecku z okazji 
Dnia Edukacji 
Narodowej odbył 
się apel, na którym 
zebrała się cała 
społeczność szko-
ły. Na samym po-
czątku miała miej-
sce część arty-
styczna, którą 

przygotowali uczniowie naszego gimna-
zjum. Następnie miało miejsce ślubowa-
nie 1 klas gimnazjum. 
Na zakończenie Pan 
Dyrektor wręczył  
nagrody uczniom          
i nauczycielom. Po 
spotkaniu wszyscy 
zadowoleni wrócili do 
klas.  

        Piotr Banach 

rowego zachowania i nauki. Nauczy-
cielka ufundowała trzy statuetki. 
„SUPER STAR” może być przyznany 
uczniowi, który jest pogodny, radosny, 
sympatyczny, cechuje się koleżeńską 
postawą wobec kolegów i koleżanek z 
klasy, daje przykład kulturalnego za-
chowania.  

Konkurs zorgani-
zowała wycho-
wawczyni klasy  
p. Weronika Ga-
worska, która po-
stanowiła zmoty-
wować swoich 
uczniów do wzo-
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Super Star w kl. III b 

Dzień Edukacji Narodowej 

(rozpoczęcie punktualnie w 
południe) wykonywać nie-
przerwanie czynności ratu-
jące życie, dopuszczalna 
była zmiana przy fantomie. 
Na fantomach ćwiczyło 
ponad 200 osób! To cztery 
razy więcej niż w ubiegłym 
roku. Reprezentantami na-
szej placówki byli nauczy-
ciele: Grażyna Hołownia  i 
Aneta Skrzypiec z  wycho-
wankami  - uczniami kl. I c 

Uczestnicy wydarzenia 
otrzymali apteczki Małego 
Ratownika WOŚP 

A.S. 

16 października 2015 r. 
już po raz drugi,  społecz-
ność Szkoły Podstawowej 
zaangażowała się w próbę 
ustanawiania rekordu w 
jednoczesnym prowadze-
niu resuscytacji krążenio-
wo – oddechowej przez 
jak największą liczbę 
osób. Akcja odbyła się  w  
miejscowej hali sportowej 
„Lega”.  Chodziło o to, 
by przez pół godziny  

Rekord pobity! 

        JESIEŃ 
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Rebusy i kolorowanki  
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TURNIEJ ŚWIETLIC 

Dnia 23.10.2015 r.  odbył 
się w naszej szkole II 
Turniej Piłki Nożnej 
Świetlic Opiekuńczo – 
Wychowawczych real-
izowany przez Fundację 
Rozwoju Ziemi Oleckiej 
oraz Grupę Nieformalną 
Teraz My w ramach pro-
gramu Mikrodotacji Oby-
watelskich Warmia Ma-
zury Lokalnie. 

Turniej otworzył pan 
dyrektor Stanisław Kopy-
cki wraz z panią Iwoną 
W a w ru ch ,  W i o l e t t ą 
Czaplejewicz i Sylwią 
G a j e w s k ą .  S ę d z i ą 
głównym meczy był pan 
Paweł Maksimowicz. Od-
były się dwa mecze 
czterech drużyn. Pierwszy 
mecz zagrały świetlica ,, 
Krąg ’’ i świetlica w Judzi-
kach. Świetlica ,, Krąg ’’ 
zajęła I miejsce, a II mie-
jsce zajęła świetlica w 

Judzikach Natomiast drugi 
mecz zagrały drużyna 
„Minionki” oraz świetlica 
„Puchatek” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1.  Drużyna 
„Minionki” zajęła I miejsce, 
a  świetlica „Puchatek” II 
miejsce Na zakończenie pro-
g ra mu  zos t a n ie  zor -
ganizowany wyjazd do 
Płociczna, na którym atrak-
cjami będą: przejazd kolejką 
wąskotorową                       i 
ognisko.  



Zapewne każdy 
 z nas miewa takie 
dni, a w szczególno-
ści wieczory, kiedy 
ogarnia nas nuda i 
niechęć do robienia 
czegokolwiek. I są 
tacy, którym to od-
powiada, lecz nie-
którzy wolą wyko-
rzystać ten wolny 
czas bardziej poży-
tecznie. Sposobów 
jest mnóstwo, ale ja 
proponuję kilka  
z nich. 

5 sposobów na jesienna nudę:  
Poczytaj książkę. Wybierz 

swoją ulubioną powieść, weź 
kakao lub herbatę, koc i stwórz 
sobie ciepłą atmosferę w świecie 
ulubionych. 

Naucz się jakiejś gry planszo-
wej. Zbierz rodzinę, albo tylko 
r o d z e ń s t w o                                              
i zagrajcie w chińczyka, scrabble, 
monopoly lub kup jakąś grę im-
prezową, przestudiuj instrukcję i 
ciesz się dobrą zabawą. 
postaci. 
„Zrób to sam”. Tak wiele się  

o tym słyszy, a pomy-
słów jest cała masa. 
Majsterkowanie dla 
chłopaków, wyszywa-
nie dla dziewczyn. 
Decoupage, ozdabia-
n i e ,  budowa n i e ,          
a także naprawianie 
zepsutych przedmio-
tów – to zajęcia  
na długie godziny. 

Ugotuj coś. Może to być 
budyń, ciasto, sałatka, 
jakiś napój, albo kanapki 
z twarzami z dodatków 
takich jak warzywa. 
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Połowa dziewczyny 

         
      Jakie gry są teraz mod-
ne? 
Jest już jesień, a pogoda nie 
jest najpiękniejsza, więc nie  
będziecie za często wychodzić 
na dwór. Jest co raz więcej 
gier, które stają się coraz cie-
kawsze. Te gry to np. FIFA 
15, The Sims 4, Bad Ice 
cream, Fish Tales Deluxe. 
To było parę gier na kom-
puter, ale myślę, że większość 
chłopaków ma telefony i teraz 
będą właśnie gry w które 
można na nim grać. (Są to 
oczywiście gry bez przemocy) 
np. Pou, Subway Surfers, 
Happy Jump, Temple Run, 
Crossy Road, Wisielec. 

Połowa chłopaka 

JESIEŃ 

 Wywiad  z Panią Joanną 
Cichanowicz 
1. Jakie jest Pani ulubione 
danie?  
– Moje ulubione danie to kar-
tacze, które robię sama, pod-
grzewając je na patelni. 
2. Ile lat pani pracuje w 
swoim zawodzie i czy Pani 
go lubi?  
– W swoim zawodzie zaczy-
nam już 30 rok pracy i bardzo 
go lubię. 
3. Jaki jest Pani ulubiony 
kolor?  
– Moimi ulubionymi kolora-
mi są czarny i niebieski, po-

nieważ do siebie pasują. 
4. Czy Pani ma własne 
zwierzątko w domu?  
– Tak, mam psa Lunę i 
rybki. 
5. Jaki jest Pani ulubio-
ny kwiat?  
– Moimi ulubionymi 
kwiatami są róże, frezje i 
stokrotki. 
6. Czy była Pani  w swo-
im życiu na jakimś kon-
cercie?  
– Tak, byłam na np. Lady 
Punk, Doda, Maryla Ro-
dowicz, Budka Suflera, 
Bic Cyc i wielu, wielu, 

innych. Wszystkie bardzo 
mi się podobały. 
7. Gdzie była Pani w te 
wakacje?  

– W te wakacje byłam 
nad morzem. 
8. Czy Pani kiedykol-
wiek leciała samolotem?  
– Tak, leciałam samolo-
tem do Egiptu. 
9.Czy Pani lubi podró-
żować?  
– Tak, lubię, ale zależy 
gdzie. 
Dziękujemy za wywiad 
          Ale jeszcze popro-

Luźne myśli niedokoń-
czone  

 
Kiedyś chciałam zo-
stać…nauczycielką 

Najbardziej lubię zu-
pę…rosół.  

Moją ulubioną porą 
dnia  
jest…wieczór,    ponie-
waż…mogę odpocząć  od 
pracy. 
Muzyka, która mnie 
uspokaja…klasyczna. 
Olecko jest dla mnie…
najpiękniejszym miastem. 

Dziś…jest piękny dzień. 
Moje ulubione zwierząt-
ko -pies. 

Muzyka, która mnie 
uspokaja…klasyczna. 

W dzieciństwie bałam 
się…czarnej wołgi. 
Moja praca…jest cieka-
wa. 
Moim zdaniem…czas 
mija za szybko. 

Wywiad przeprowadziły          
i myśli spisały  

Magda Milewska 
i Ola Chodnicka. 

Myśli niedokończone – na 
poważnie  

 
Smutno mi, gdy…moi 
uczniowie otrzymują złe 
oceny. 
Cieszę się, kiedy uczniowie 
są grzeczni i aktywni. 
Otuchy dodają mi sukcesy. 
Miłość to…coś pięknego. 
Nienawiść…lepiej, żeby jej 
nie było. 
Trudno w to uwierzyć, 
ale…pracuję już 30 rok w 
mojej pracy. 
Jestem…szczęśliwa, gdy 
wszystko idzie po mojej my-
śli  
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Wywiad z Panią Joanną Cichanowicz 

Myśli niedokończone 
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                JESIEŃ ￼ 

„Przechodnie książki” 
Każdego tygodnia uczniowie 
kl. I b i kl. I c do domów 
przynoszą „przechodnie 
książki”. Na czym polega ten 
p o m y s ł ?  
- Po zakończonym dniu pra-
cy, najbardziej aktywny, su-
mienny i zdyscyplinowany  
uczeń (wzór do naśladowa-
nia) w nagrodę otrzymuje do 
domu na jedno popołudnie 
książkę. Należy ją oczywi-
ście przeczytać, i to jest naj-
piękniejsze, ponieważ często 

pomagają mu w tym rodzi-
c e . 
- Czy to znaczy, że książka 
jest motywacją do czytania? 
- Tak. Po za tym to nie jest 
zwykła książka. Po 
pierwsze występuje ona 
tylko w kilku egzempla-
rzach, a po drugie szata 
graficzna bardzo zachę-
ca do czytania. Wzmaga 
to oczywiście zaintere-
sowanie nią uczniów. 
- Dziękuję za wywiad. 
Wywiadu udzieliły wy-

chowawczynie kl. I b i c 
Wioletta Chmielewska  
i Aneta Skrzypiec. 

 

a jednocześnie przedsta-
wiciel całego Olecka - 
Wiktor Raszkowski.  
W turnieju udział brały 
24 osoby. Nasz reprezen-
tant zajął 20.miejsce. 
Poziom turnieju był bar-
dzo zaawansowany. 

W dniach 16-18.10.2015r. 
odbył się w Bęsi turniej 
szachowy: Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików WA + WM, w 
którym uczestniczył uczeń 
naszej szkoły, 
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Turniej szachowy 

Działania nowatorskie w kl. I-III 

i Ane-
t a 

Co tydzień w środę uczniowie 
kl. Ia gimnazjum swoim młod-
szym kolegom i koleżankom     
z kl. I c SP czytają jedną bajkę.  
Powracają do swojej pierwszej 
klasy, bo sześć lat temu rozpo-
częli spotkanie ze szkołą wła-
śnie w tej sali i z tymi nauczy-
cielkami. Całą akcję pilotują 
pan i  Małgorzata Grzyb  

Starsi koledzy czytają młodszym 

 

W dniu 13.09.2015r. 
odbyły się 24. Oleckie 
biegi, podczas których 
uczniowie naszej szko-
ły zdobyli sukcesy: 
Na dystansie 400 me-
trów I miejsce zajął 
Jan Maksimowicz. 
II miejsce na ty samym 
dystansie  przypadło 
Kornelowi Romotow-
skiemu. 

Na dystansie 200 metrów 
niepokonana była Amelia 
Maksimowicz, która zaję-
ła I miejsce. 
W biegu na 400 metrów 
dziewcząt (2006-2005 
kl.III-IV) 
I miejsce zajęła Gabriela 
Sokołowska 
II miejsce przypadło Ga-
brieli Torebko 

Wszystkim gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!  

                                                                                                                            
Wiktor Raszkowski 

 

2. Owiń ręcznikiem 
papierowym, a potem 
bibułą – sklej. 

3. Z bibuły wy-
tnij pasek ok. 5 cm 
i natnij go. 

4. Oklej butelkę 
wyciętym paskiem 
z bibuły. 

5. Wytnij uszy,  
oczy i buzię – wy-

korzystaj nakrętkę jako szablon. 
6.Przyklej i gotowe. 

Na szkolnym korytarzu 
pojawiła się wystawa 
prac pierwszaków. Są 
to zabawki wykonane z 
butelki plastikowej i 
bibuły, bardzo przypo-
minają Furby'ego.  O 
tym, jak je zrobić do-
wiedziałem się od ko-
legów  z I c – Michała i  
Gracjana . 

1. Przetnij butelkę 
0,5 l, włóż jedną 
część w drugą – sklej. 

czyć na wysokość aż 200 razy 
większą niż ona sama. 
4. Koty o białej sierści są za-
zwyczaj głuche i mają jedno 
oko koloru zielonego, a dru-
gie koloru niebieskiego. 
5. Na każdego człowieka na 

 1. Jeśli ośmiornica 
głoduje, potrafi zjeść 
swoją własną mackę. 
2. Tygrysy mają paski 
nie tylko na futrze, ale 
również na skórze. 
3. Pchła potrafi sko-

ziemi przypada ponad mi-
lion mrówek. 
6. Serce krewetki umiejsco-
wione jest w jej głowie. 
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Zrób to sam 
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Oleckie biegi 

Ciekawostki o zwierzętach 


