
 
Okulista po zbada-
niu kolejnego pa-
cjenta:  
- Panie, jak pan tu 
w ogóle trafił? 
 

Do Kowalskich 
przyjechała z wizytą 
babcia i pyta Pa-
wełka: 
- Wnusiu, dobrze 
się chowasz? 
- Staram się. Ale 
mama i tak zawsze 
mnie w końcu znaj-
dzie i wykąpie. 
 

- Synku, przed go-
dziną w szafce były 
dwa ciastka, teraz 
jest tylko jedno. Co 
się stało? 
- To nie moja wina. 
Było ciemno i nie 

zauważyłem tego 
drugiego. 
 

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

- Dzieci, nie widzia-
łyście mojego sitka? 
- Tak, ale było dziu-
rawe i wyrzuciliśmy. 
 

- Synku, kiedy po-
prawisz jedynkę z 
matematyki? 
- Nie wiem, nauczy-
cielka nie wypusz-
cza dziennika z rąk. 
1. Koty wydają z siebie ok. 

100 różnych dźwięków , psy 
natomiast tylko ok. 10. 

2. Koci słuch jest lepszy niż 
słuch psa. Koty są w stanie 
wychwytywać dźwięki o wyż-
szej częstotliwości, niż te, 
które są słyszalne przez czło-
wieka. 

3.Maksymalna prędkość bie-
gnącegp kota to 49km/h. 

4. Koty nie mają tylu gruczo-
łów potowych co ludzie – 
pocą się tylko na podeszwach 
łapek 

5. Koty ocierają się o ludzkie 
nogi nie tylko dlatego, że to 
lubią, ale również po to, aby 
zaznaczyć swoje terytorium 
gruczołami zapachowymi 
zlokalizowanymi w okolicy 
pyszczka. 

6.Kocury są zazwyczaj lewo-
łapkowe, podczas gdy więk-
szość kotek używa częściej 
swojej prawej łapki. Co cieka-
we, większość leworęcznych 
wśród ludzi stanowią również 
osobniki płci męskiej. 
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21 stycznia Dzień Babci  
22 stycznia Dzień 

Dziadka  
Babcia z dziadkiem 

dziś świętują,  

wszystkie dzieci 

więc pracują  

Zetrą kurze w każ-

dym kątku,  

przypilnują dziś porządku.  

W kuchni błyszczą już talerze,  

wnusia babci bluzkę pierze  

Wnusio już podaje kapcie,  

bardzo Kocha swoja babcię.  

Dzisiaj wszystkie 

smutki precz!  

Święto Dziadków 

ważna rzecz!   



    W czwartek 16 lutego w 
ramach programu ,,Szkoła 
wierna dziedzictwu” i 
współpracy ze środowi-

skiem lokalnym grupy 0 A 
i 0 B gościły p. Weronikę 
Sawicką, przewodniczącą 
Koła Emerytów z os. Siej-
nik, która przeczytała dzie-
ciom bajkę ,,Żabi książę”. 
Dzieci słuchały, odpowia-
dały na pytania, rozmawia-

ły na temat odpowiedzialno-
ści, prawdomówności i do-
trzymywania obietnic. Pani 
Weronika opowiadała też o 

czasach, kiedy była mała 
i zasadach, jakie jej wpa-
jano. Na zakończenie 
wszyscy wykonali żaby - 
wycięli kółka i złożyli je 
według wzoru.  
    Dziękujemy pani We-
ronice za przemiłe spo-
tkanie. 

K. Jankowska  
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Szkoła wierna dziedzictwu 

cą bibliotekarza, 
zasadami korzysta-
nia i wypożyczania 
książek. Wysłucha-
ły bajki, a następ-
nie samodzielnie 
zaczęły tworzyć 
własne książeczki. 
W piątek, na pod-
sumowanie tygo-

W poniedziałek, 13 lutego 
grupa 0A była z wizytą w 
Miejsko-Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej – Od-
dział dla Dzieci w Olecku. 
Przywitały nas panie: Kry-
styna Karczewska i Jolanta 
Krasowska. Dzieci zapo-
znały się z wyglądem i wy-
posażeniem biblioteki, pra-

        ZIMA 

Wizyta w bibliotece publicznej 

dnia, każdy opowiedział 
swoją historię.  

K. Jankowska 

 

    Podczas karnawału bawią 
się nie tylko dorośli. 10 lute-
go najmłodsze dzieci SP 4 
wzięły udział w zabawie 
przygotowanej im przez 
dorosłych. Oprawą muzycz-
ną zajął się pan B. Szlaszyń-
ski ze Szkołą Tańca „Tan 
Muz”. Dzień zabawy karna-
wałowej jest jedynym dniem 

w ciągu 
roku 

szkolnego, gdzie moż-
na zaobserwować 
setki barw przyniesio-
nych przez dzieci. W 
tym roku dominowały 
kolory hiszpańskie 
(sukienki flamenco), 
pojawiły się również 
księżniczki w lśnią-
cych błękitnych suk-
niach, przepiękne 

kotki, policjanci, strażacy oraz 
bohaterowie „Gwiezdnych 
Wojen”. Wszystkie dzieci 
miały wyjątkowe przebrania. 
Chętnie uczestniczyły w przy-
gotowanych konkursach i za-
bawach muzycznych. Bal stał 
się świetną okazją do przeła-
mania nieśmiałości i integra-
cji. Z rozpromienionych twa-
rzy uczestników wyczytać 
można było radość z zabawy. 

AS 
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Nazywam się Nela i mam jedenaście lat. A to jest 
j u ż  m o j a  s i ó d m a  k s i ą ż k a . 
 
W tej książce zabiorę cię na niesamowitą wypra-
wę! Odkryjemy Karaiby śladami Krzysztofa Kolum-
ba, korsarzy i piratów. Poznamy miejsca, gdzie 
mogły zatonąć galeony i poszukamy skarbów na 
dnie morza! Wyruszymy do starych jaskiń, w któ-
rych mieszkali kiedyś Indianie. Odkryjemy zatokę, 
w której kiedyś ukrywali się piraci. Zbadamy dno 

Morza Karaibskiego w poszukiwaniu zatopionych armat. Przeżyjemy wiele 
i n n y c h  f a n t a s t y c z n y c h  p r z y g ó d ! 
 
Mam nadzieję, że wybierzesz się ze mną, bo nie będzie to tylko podróż po 
K a ra i b a c h ,  a l e  w y p ra w a  p ra w d z iw yc h  od k ryw c ów . 
Świat jest cudowny i oczami wyobraźni możesz podróżować ze mną oraz 
przeżywać wspaniałe przygody! Pakuj się i wyruszamy!  

Warto obejrzeć 
Odkryj nową erę świata czarodziejów sprzed czasów Harry'ego Potte-

ra! 
 
Jest rok 1926. Tajemnicza moc sieje 
zniszczenie na ulicach Nowego Jorku, 
grożąc ujawnieniem społeczności cza-
rodziejów. Do miasta przybywa magi-
zoolog, Newt Scamander, z walizką 
pełną magicznych stworzeń. Gdy ni-
czego niepodejrzewający nie-mag Ja-
cob przypadkiem wypuszcza kilka 
zwierząt, bohaterowie łączą siły, by je 
złapać. Nie wiedzą, że ta misja dopro-
wadzi ich do konfrontacji z ciemnymi 
mocami.  

www.empik.pl 

Warto przeczytać 



W Polsce 
Pomysł utworzenia święta w 
Polsce pojawił się w tygodniku 
„Kobieta i Żyie” w 1964 roku. Już rok 
później święto to zaczął popularyzo-
wać „Express Poznański”, a jego 
g ł ó w n y m  p o m y s ł o d a w c ą 
był Kazimierz Flieger (zm. 1985). W 
roku 1966 również „Express Wieczor-
ny” ogłosił dzień 21 stycznia „Dniem 
Babci”. Później powstała również tra-
dycja obchodzenia Dnia 
Dziadka. 

We Francji 
Jest to święto ruchome i obchodzone jest w pierwszą niedzielę marca. 

Powstało jako rozwinięcie pomysłu na popularną kawę Babci czyli 
Café Grand'Mère. Święto jest okazją do wielu konkursów na najpięk-
niejsze laurki dla babć, najładniejsze życzenia, wspomnienia o bab-

ciach, oraz spotkania z babciami, przy ciastku i kawie. Działa także sto-
warzyszenie "Fête des grand-mères" które m.in. organizuje pochody ku 
czci babć. 

W Wielkiej Brytanii 
W Wielkiej Brytanii National Grandparents Day obchodzony jest w 
pierwszą niedzielę października. 

W Ameryce 
Amerykańskim (w USA i Kanadzie) odpowiednikiem dni dziadka i babci 
jest Narodowy Dzień Dziadków. W USA jest to święto oficjalnie zatwier-
dzone przez Kongres i prezydenta, ustanowione w 1978 roku 
przez Jimmy’ego Cartera na pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które 
obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września zarówno w USA, jak      
i Kanadzie. Tak więc Dzień Dziadków w obu krajach również obchodzony 
jest we wrześniu.Dzień ten ma swój oficjalny hymn A Song for Grandma 
and Granda, a symbolem tego dnia jest niezapominajka. 

W szkołach, kościołach i domach spokojnej starości organizowane są 
uroczystości. Święto celebruje się także w gronie r o d z i n n ym 
przy ogniskach, czy grillach. Dzień ten ma za zada- nie uświado-

mić dzieciom, jak wiele za-
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Dzień Babci i Dziadka w Polsce i na świecie 
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Jak zaciekawić przeszłością? 
 W styczniu 2017 r. uczniowie klasy VI a i b uczestniczyli w lekcjach 
prowadzonych przez pana Jacka Rutkowskiego (konsultanta W-MODN w 
Olsztynie, a z wykształcenia historyka). Tematem zajęć było życie w okupowanej 
Polsce. Dzięki źródłom historycznym udostępnionym z IPN oraz oryginalnym 
archiwaliom lekcje były bardzo ciekawe. Uczniowie pracowali z różnego rodzaju 
dokumentami - świadectwami historii, pamiątkami losów ludzkich z czasów 
okupacji. 
 W lutym odbyło się spotkanie uczniów z paniami z Klubu Seniora 
działającego na osiedlu Siejnik - panią Weroniką Sawicką i panią Zofią 
Urbanowicz. 
Uczniowie z klas VI z uwagą wysłuchali wzruszających opowieści z czasów II 
wojny światowej. Panie opowiadały o losach swoich najbliższych, trudach 
wojennego życia, pomocy sąsiedzkiej. 
 - "Historie pań były smutne. Szczególnie, gdy opowiadały o tym, jak postępowano 
z ludźmi, to kręciła mi się łza w oku. Ta historia pozostanie w moim serduszku na 
zawsze" -  powiedziała Weronika Jankowska z klasy VIb. 
- To spotkanie bardzo mi się podobało. Dzięki niemu zrozumiałam, że powinnam 
cieszyć się wolnością" - dodała Rozalia Piotrowska z kl. VI b. 
 Kolejne lekcje dotyczące powojennej Polski już wkrótce. 

Karolina Szyłkiewicz 
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„Chciałbym... 
Być miłym wspomnieniem, którego nie wymażesz z 

pamięci...”  

wała się scenogra-
fia: drzewa, piękne 
ławeczki, piaskow-
nica z piaskiem          
i zabawkami. To 
wszystko sprawiło, 
że organizatorzy 
zebrali wiele po-
chwał. 

Janina Słuchoc-
ka, Anna Doma-
sik, Małgorzata 
Marcinkiewicz 

 

Pod takim hasłem 19 
stycznia 2017 roku 
odbył się pierwszy 
apel poświęcony pa-
tronowi naszej szkoły. 
Przygotowali go 
uczniowie klasy VI a 
i VI b. Celem apelu 
było przypomnienie 
uczniom sylwetki i 
twórczości księdza 
Jana Twardowskiego, 
rozbudzanie zaintere-
sowań poezją patrona. 
Zostały wykonane 
wiersze i piosenki z 
tekstami księdza Jana. 
W rolę patrona wcielił 
się uczeń klasy VI b 

Kacper Przyborow-
ski. Gościnnie wy-
s t ą p i ł  z e s p ó ł 
„ B ie d r o n e c z k i” . 
Uczennice zaprezen-
towały dwa tańce, 
które nagrodzono 
oklaskami. Wiersze 
przeplatane były 
piosenkami w wyko-
naniu Magdaleny 
Milewskiej, Eryka 
Czaplejewicza i 
szkolnego chóru. 
Apel uatrakcyjnił 
taniec uczennicy kla-
sy VI b Maliki Mu-
khametbaevej, która 
zebrała gromkie bra-
wa za swój występ. 
Ciekawie prezento-
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WALENTYNKI NA ŚWIECIE 
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