
 
- Przychodzi koleś do farme-
ra: 
- Ile mleka dają te krowy? 
- Która? Czarna czy brązo-
wa? 
- Brązowa. 
- Parę litrów dziennie. 
- A czarna? 
- Parę litrów dziennie. 
- A czym pan je karmi? 
- Którą, czarną czy brązową? 
- Czarną. 
- Trawą. 
- A tą drugą? 
- Trawą. 
- Po co pan pyta: „Która?”, 
skoro odpowiedzi są takie 
same? 
- Bo ta czarna jest moja. 
- Aha. A ta brązowa? 
- Też moja 
 

*** 
Jak się nazywa narodowy 
taniec ziemniaków? 
- Obierek. 

*** 
W restauracji oburzony klient 
mówi do kelnera: 
- W jadłospisie znajduje się 
tylko jedna potrawa. Nie 
dajecie żadnego wyboru! 
- Owszem, dajemy. Może 
pan zamówić albo nie. 

 
*** 

Przychodzi facet do skupu  
i mówi: 
- Mam wiadomość. 
- Jaką? 
- Złom. 

*** 
Policjant w szpitalu przesłu-
chuje straszliwie pobitego 
faceta. 
- Jakim cudem został pan tak 
pobity? 
- Jechałem sobie metrem i 
jadłem taki świeży, cieplutki, 
aromatyczny pasztecik. Za-
pach rozprzestrzeniał się we 

wszystkich kierunkach i zda-
łem sobie sprawę, że pasaże-
rowie tego pociągu mnie nie-
nawidzą. A ja jadłem  
i się oblizywałem! A kiedy 
pasztecik się skończył, wszy-
scy westchnęli z ulgą. Wtedy 
wyciągnąłem drugiego. 
 

*** 
W sklepie zoologicznym: 
- Poproszę tę czerwoną papu-
gę. 
- Jest pan Francuzem, tak? 
- Tak, ale co to ma do rzeczy? 
- W takim razie radzę panu 
kupić również żółtą. 
- Dlaczego? 
- Ta czerwona mówi tylko  
po angielsku., za to ta żółta 
tłumaczy na francuski. 
 
Pomyśl, zanim napiszesz 

 
Krasicki opisał w bajkach 
charaktery ludzkie. Są to 
zwierzęta. 

*** 
Wiersze, które pisała Konop-
nicka, przedstawiały obraz 
nędzy i rozpaczy. 

*** 
Oprócz zabitych na polu wal-
ki leżało wiele obrażonych. 

*** 
Stolnik po śmierci zdołał 
jeszcze palcem wskazać za-
bójcę. 

*** 
Wojski przyłożył ucho do 
ziemi, żeby zobaczyć, gdzie 
jest niedźwiedź. 

REDAKCJA GAZETKI 
Zespół redakcyjny: Magda Milewska, 
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Opiekun: p. Agnieszka Anna Kopycka 

  
               

 

 

 

 

 

 

 

W numerze m. in. 
Str. 2– Dlaczego warto uczyć 
się niemieckiego?  
Str. 4– Wywiad z p. Wojcie-
chem  Mikołajczykiem 
Str. 8 -9 - Siłownia umysłowa 
Str. 10 -  Strona dziewczyny 
Str. 12 - Humor 
_____________________ 

W styczniu i lutym 
 

 
 
 

Styczeń-Luty 2018 

Bałwan ze śniegu 
 
 

B.St. Kossuthówna 
 

Ulepiły dzieci 
Ze śniegu bałwana, 

W kapeluszu, z fajką w zębach 
Wygląda na pana 

 
Pewno ci tu zimno, 
śniegowy bałwanie, 

chodźże do nas do przedszkola 
na ciepłe śniadanie. 

 
Zaiskrzył się bałwan, 

jakby śmiał się z tego: 
- Mróz – to mój przyjaciel, 
- stopniałbym bez niego. 



         DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ     

JĘZYKA NIEMIECKIEGO? 

To już czwarty powód przemawiający za tym, że warto zacząć swą przygodę  
  z językiem niemieckim: 

Niemcy są innowatorami. 
 Od prasy drukarskiej Gutenberga po wynalezienie przez Hertza fal elektro-
magnetycznych, od rozwoju chemioterapii przez Ehrlicha po teorię względ-
ności Einsteina i stworzenie tak popularnego w muzyce formatu MP3. Hi-
storia Niemiec pokazuje, że Niemcy byli i są do dziś wielkimi innowatorami 
praktycznie w każdej dziedzinie. Cztery z 10 najbardziej innowacyjnych 
firm mają swoje siedziby w Niemczech. Kraj ten zajmuje 3 miejsce w licz-
bie światowych zgłoszeń patentowych. W związku z tym każdego roku aż 
200000 przedsiębiorstw wprowadza na rynek nowe produkty  

cdn.  

KRÓTKA LEKCJA JĘZYKÓW OBCYCH 
Mała powtórka ze  znajomości nazw przyborów szkolnych w językach 
obcych nauczanych w naszej szkole, czyli w języku angielskim i nie-
mieckim. Powodzenia :-) 
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Włosy oklapnięte, z łupieżem, matowe 
 
Włosy są oklapnięte, bo czapka przy-
gniata je do głowy, szczególnie wtedy, 
gdy są niedokładnie wysuszone, dlatego 
nigdy nie wychodź z włosami choćby 
lekko wilgotnymi. Do mycia  
i stylizacji używaj kosmetyków dodają-
cych objętości – szamponów, odżywek i 
pianek, które  
podnoszą włosy u nasady. Susz je ra-
czej chłodnym strumieniem powietrza 
(trwa to dłużej, ale jest efektywniejsze), 
przeczesując pasma palcami i szczotką. 
Susz, pochylając głowę do przodu – 
wtedy włosy „odbijają” od skóry. Po 
zdjęciu czapki też najlepiej jest kilka 
razy przeczesać włosy szczotką i spry-
skać lakierem. 
Łupież nasila się, ponieważ na skórze 
ogrzewanej czapką panują warunki 
sprzyjające rozmnażaniu się grzyba 
Pityrosporum ovale, odpowiedzialnego 
za tę przykrą dolegliwość. Często łupież 
występuje jednocześnie z łojotokiem. 
Co powinnaś zrobić? 
Do mycia głowy używaj szamponu 
przeciwłupieżowego, np. ze związkami 
cynku czy dziegciem, które hamują 
mnożenie się drożdżaków oraz regulują 
pracę gruczołów łojowych. Ogranicz 
stosowanie farb i kosmetyków do styli-
zacji – pianek, żeli, lakierów, bo mogą 
podrażniać skórę głowy i nasilać łupież. 
Do pielęgnacji skóry głowy wybieraj 
kosmetyki nawilżające, o lekkiej konsy-
stencji, nieblokujące porów  
i ujść mieszków włosowych. 
 
źródło: 
http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/wlosy/jak-
dbac-o-wlosy-zima-porady 

KALENDARIUM 
 

LUTY 
 

1 lutego 
Dzień Gumy do Żucia 
2 lutego 
Dzień Świstaka 
4 lutego 
Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem 
5 lutego 
Światowy Dzień Nutelli 
9 lutego  
Międzynarodowy Dzień Pizzy 
13 lutego (i każdego  
13 dnia miesiąca) 
Dzień Dobrego Słowa 
14 lutego 
walentynki 
15 lutego 
Dzień Singla 
Światowy Dzień Wielorybów 
16 lutego 
Dzień Poczty Polskiej 
17 lutego 
Dzień Kota 
18 lutego 
Dzień Baterii 
21 lutego 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczyste-
go 
23 lutego 
Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrze-
bującym 
26 lutego 
Dzień Dinozaura 
28 lutego 
Dzień Chorób Rzadkich 
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Strona dziewczyny 
 
Włosy elektryzujące się 
 
Włosy pocierane o sztuczne włókna 
(czapka, szalik) wytwarzają duże ilości 
naładowanych ujemnie cząsteczek, które 
wzajemnie się odpychają. A włosy  
zniszczone i suche są bardziej podatne na 
elektryzowanie się  
i stroszenie, dlatego popraw ich kondy-
cję, stosując się do poniższych porad.  
Raz w tygodniu nałóż maskę, która odży-
wi cebulki, zamknie łuski włosowe i 
nawilży skórę głowy. 

Po każdym myciu używaj odżywek z 
zimowych serii (zawierają składniki an-
tystatyczne likwidujące problem) albo 
preparatów, np. z jedwabiem, nawilżają-
cych i wygładzających powierzchnię 
włosów. 

Wyrzuć czapkę z włókien sztucznych – 
naturalna wełna lub bawełna elektryzują 
znacznie mniej. 

Żeby szybko przygładzić niesforne wło-
sy, zastosuj prosty trik – przeciągnij po 
nich zwilżonymi dłońmi, bo woda neu-
tralizuje ładunki elektryczne. 

Do czesania używaj szczotki  
z naturalnego włosia albo metalowego 
grzebienia, nigdy  
z tworzyw sztucznych, do suszenia zaś – 
suszarki z jonizacją, która zapobiega 
elektryzowaniu się włosów. 

Sposoby na zdrowe włosy zimą 

Zimą szczególnie zadbaj o włosy, bo 
mogą pojawić się z nimi problemy, 
których wcześniej nie było. Włosy 
zaczynają się elektryzować albo prze-
tłuszczać, tracą objętość albo pojawia 
się łupież. Problemy występują bez 
względu na to, czy nosisz czapkę, czy 
chodzisz z gołą głową. Czy możesz im 
zaradzić? Oczywiście! Pomoże odpo-
wiednia pielęgnacja włosów zimą. 

Włosy przetłuszczające się  
 
Włosy przetłuszczają się, gdyż pod 
czapką skóra się przegrzewa  
i gruczoły łojowe pracują intensyw-
niej. Staraj się więc nosić czapki choć 
trochę przewiewne, żeby skóra mogła 
oddychać. Włosy przetłuszczające się 
myj tak często, jak tego potrzebują, 
nawet codziennie, to naprawdę im nie 
szkodzi. Używaj szamponu  
do włosów delikatnych lub przetłusz-
czających się – taki kosmetyk nawilża 
skórę głowy, nie przesusza jej i nie 
prowokuje zwiększonego wydzielania 
łoju. Odżywki zaś i balsamy wybieraj 
o lekkiej konsystencji i przeznaczone 
do spłukiwania. Najlepiej, jeśli na 
zakończenie polejesz jeszcze głowę 
chłodną wodą  
– dzięki temu „ostudzisz” gruczoły 
łojowe i włosy będą dłużej wyglądały 
świeżo. 
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Wywiad z Panem Wojciechem Miko-
łajczykiem - nauczycielem informaty-
ki w naszej szkole 
 
Dzień dobry, bardzo dziękujemy, że 
znalazł Pan czas, by udzielić wywiadu 
do gazetki szkolnej. Od września 2017 
roku rozpoczął Pan pracę w naszej 
szkole jako nauczyciel informatyki, 
ale zastanawiamy się, ile lat  pracuje 
Pan w szkole w ogóle. 
W tym roku rozpocząłem 22 rok pracy 
w szkole. 
Jaki był Pana ulubiony przedmiot  
w szkole podstawowej? 
Chemia, nasz nauczyciel przedstawiał 
bardzo dużo efektownych doświadczeń 
- pirotechnika. 
To rzeczywiście mogło być interesują-
ce, ale i niebezpieczne. Jaką sytuację 
w szkole zapamiętał Pan jako najcie-
kawszą? 
Ze swojej pracy, czy gdy byłem 
uczniem? Jeżeli chodzi o moją pracę, to 
kiedyś po zajęciach podszedł do mnie 
uczeń i powiedział, że te zajęcia były 
najlepszymi, na jakich był. 
Jeżeli mówimy o „mojej” szkole, to 
było to tak dawno, że „najstarsi górale 
nie pamiętają”, chociaż: zakończenie 8 
klasy i bal w jednostce wojskowej, która 
przez kilka lat była niedostępna z powo-
du stanu wojennego, a dla nas zrobiono 
wyjątek. 
Jak Pan sądzi, w jakim kierunku  
w najbliższych latach będzie zmierzać 
technika komputerowa? 
Technika komputerowa cały czas rozwi-
ja się i myślę, że nic jej nie zatrzyma. 
Niektórzy przewidują, że za parę lat 

pojawią się zawody, których jeszcze nie 
ma i będą właśnie związane z rozwojem 
techniki. To dobrze, ale równocześnie 
nie można zapominać o umiejętnościach 
manualnych i ruchu.  
Czy gra Pan w gry komputerowe i 
jakie by Pan nam polecił? 
Oczywiście, gdy mam czas wolny, gram 
w gry. Polecam gry z serii „Machin” lub 
„Scrap Mechanic”. 
Czy lubi Pan pracę nauczyciela? 
Gdybym jej nie lubił, już dawno zmie-
niłbym ją na inną. 
Co uważa Pan za swój największy 
sukces zawodowy? 
Za sukces mogę uznać to, że z byłymi 
uczniami pracowałem, spotykałem się 
po kilku latach od ukończenia szkoły w 
różnych sytuacjach i nigdy nikt nie ode-
zwał się z wyrzutem. 
Czy od zawsze chciał Pan być nauczy-
cielem? 
Nie od razu, ale gdy skończyłem  
szkołę średnią, od kilku lat byłem harce-
rzem i doszedłem do wniosku,  
że sprawia mi przyjemność dzielenie się 
wiedzą, a zawód nauczyciela jak najbar-
dziej się do tego nadaje.  
Dziękujemy za poświęcony czas i ży-
czymy miłego weekendu. 

 
Konrad Kamiński  

Wiktor Raszkowski 
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szych oznajmiamy, iż zwy-
czaje ich studiowane są 
przez panów szlachciców 
zbiegłych lub wykupionych 
z niewoli i w 14 dni wyniki 
przesłane zostaną Waszej 
Królewskiej Mości… 
    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Janko, który był zauro-
czony skrzypcami 
2. Jan – pisał  pod lipą 
3. Pies Stasia i Nel 
4. Dziewczynka z Zielone-
go Wzgórza  
5. Tytuł hymnu polskiego 
napisanego przez Józefa 
Wybickiego  
6. Była modna w utworze 
Ignacego Krasickiego  
 

 Pytanie: Dlaczego list okazał się fałszywy?   
 (Co w tym liście się nie zgadza?) 
 
 Rozwiązania w kolejnym wydaniu gazetki. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Prowadził akademię u Jana Brzechwy 
8. Wyrosło w baśni na pięknego łabędzia  
9. Kruzoe – przyjaciel Piętaszka  
10. W tym utworze Aleksandra Fredry toczyli spór 
Cześnik z Rejentem 
11. Podróżował po krainie Liliputów i Olbrzymów  
12. Towarzyszka Gucia  
13. Uwodziła Pana Tadeusza  
14. Chłopiec z drewnianego pajaca  
15. Autorka „Dobrej Pani”, „Nad Niemnem”  
16. Autor „Quo Vadis”  
17. Ukochana Romea  
18. Autorka m.in. „Naszej Szkapy”  i „Roty” 
19. Przyjaciel Prosiaczka i Tygryska  



nagrzanego do 180°C piekar-
nika na 25 minut. Zostawiam 
do wystudzenia. 
 
Krok 3 
Czekoladę roztapiam  
w kąpieli wodnej, a potem 
mieszam ją z twarożkiem lub 
serkiem homogenizowanym, 
- odradzam serek waniliowy, 
bo całość będzie za słodka, 
lepszy będzie naturalny. :) 
 
Krok 4 
Takim kremem smaruję ba-
beczkę, kładę na wierzch 
kulkę kokosową i ją też sma-
ruję tak, by tworzyło to ca-
łość - bałwanka. Dekoruję: 
guziki, oczka, nosek robię z 
cukrowych posypek, zamiast 
posypek proponuję roztopić 
kostkę ciemnej czekolady i 
wszystko narysować, może-
cie też wykorzystać lukier i 
go zabarwić. Wstawiam do 
lodówki przynajmniej na 30 
minut, by krem zastygł.  
 
Smacznego. :) 
Źródło: http://kotlet.tv 

 
Siłownia umysłowa 

 
Przełóż tylko jedną zapał-
kę, aby równanie stało się 
prawdziwe. Przekreślenie   
znaku równości  nie jest  

 poprawnym rozwiąza-
niem. Nie wolno dokła-
dać, łamać ani zabierać 
zapałek. 

 
 
 

*** 
Przejdź od górnego szere-
gu cyfr i znaków arytme-
tycznych poprzez kwadrat 
tak, by przy wyjściu - u 
dołu figury - końcowa 
suma równała się 5. Wol-
no posuwać się tylko po-
ziomo lub pionowo. Dro-
gę należy wybrać przez 6 
pól  z cyframi. 

*** 
Oto początek nieznanego 
listu znalezionego nie-
dawno przez historyków 
na Wawelu: 
 
Do Jego Królewskiej  Mości  
 Władysława Warneńczyka 
 
W odpowiedzi na list  
Waszej Królewskiej Mo-
ści, dotyczący Tatarów  
i pogan najprzeróżniej- 
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Kącik kulinarny 
Zimowe bałwanki kokosowe  
 
Składniki 
 
Muffinki 
 2 szklanki mąki 
 2/3 szklanki cukru 
 1 łyżeczka cukru  
z wanilią 
 2 łyżeczki proszku do pie-
czenia 
 1 szklanka mleka 
 ok. 80 g oleju 
 2 jajka 
 2/3 szklanki wiórków ko-
kosowych 
 łyżka skórki pomarańczo-
wej 
 
Krem 
 150 g białej czekolady  
 ok. 150 g twarożku 
 
 
Dodatkowo 
 kulki kokosowe  
 

Wykonanie 
 

Krok 1 
 Do miski wrzucam suche skład-
niki (mąkę, cukier, proszek do 
pieczenia, cukier waniliowy), 
dodaję mokre (mleko, olej, jaj-
ka) oraz dodatki (kokos i skórkę 
pomarańczowa). Wszystko mie-
szam łyżką.             
  
Krok 2 
Formę do pieczenia napełniam 
do 2/3 wysokości. Wstawiam do 

                                    Str. 5 
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Konkurs kolęd 
 
 10.01.2018 roku w sali 
kinowej Regionalnego 
Ośrodka Kultury ,,Mazury 
Garbate” w Olecku odbył 
się XII Powiatowy Kon-
kurs Kolęd „Szkolne Ko-
lędowanie” zorganizowa-
ny przez Szkołę Podsta-
wową nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. 
Jana Twardowskiego  
w Olecku. Zgłosiło się 
wielu utalentowanych 

uczestników z różnych 
szkół. Z naszej szkoły 
miejsca w poszczególnych 
kategoriach zajęły  nastę-
pujące osoby: 
kategoria 0 i przedszkola: 
III miejsce - Lena Grześ; 
kategoria  I– III: 
II miejsce - Lena Czaple-
jewicz i Hanna Miłun; 
III miejsce - Lidia Grześ; 
kategoria  IV- VII: 
III miejsce  - Aleksandra 
Chodnicka; 

wyróżnienie- Hanna Dzio-
kan. 

Ciekawostki 
Autorem pierwszej kolę-
dy był św. Franciszek  
z Asyżu.  
Najstarsza polska kolęda 
to Zdrów bądź, królu anielski 
z 1424 r.  
Najsłynniejszą kolędą jest 
Cicha noc, którą przetłuma-
czono na ponad 300 języ-
ków.  
 

Wydarzenia 

 Apel  poświęcony pamięci  
ks. Jana Twardowskiego 
   
18 stycznia odbył się apel 
upamiętniający naszego 
patrona – ks. Jana Twar-
dowskiego. Uczniowie klas 
III b gimnazjum i VI a przy-
gotowali program artystycz-
no - biograficzny o życiu 
Jana Twardowskiego - od 
narodzin, poprzez dzieciń-
stwo, aż po wiek dojrzały. 
Nauczycielem prowadzą-
cym była Pani Angelika 
Raczykowska, która mimo 
usterek technicznych pora-
dziła sobie z zadaniem celu-
jąco. Apel urozmaicił chór 
szkolny. Warto dodać, że  
scenariusz tego apelu  napi-
sała uczennica klasy III b 

młodszych uczniów 
 
W czwartek 8 lutego 
uczniowie najmłod-
szych klas naszej szkoły 
hucznie obchodzili 
ostatki. Klasy 0-III ze-
brały się na sali gimna-
stycznej, gdzie przy 
skocznych rytmach mu-
zyki puszczanej przez 
Centrum Artystyczno- 
-Edukacyjne dla Dzieci  
i Młodzieży TANMUZ 
wspaniale się bawiły. 
Obchodzony tego dnia 
tłusty czwartek był też 
najlepszą okazją do 
krótkiej lekcji tradycji  
i degustacji pączków  
i faworków. 
 

gimnazjum   
- Magdalena Pilichowska.  
 
Jan Twardowski 

Czekanie 
 
Myślisz - znowu się spóźnia 
zaraz się obrażasz 
marudzisz jak sikorka brzydsza 
bez czubka 
kto miłości nie znalazł już jej 
nie odnajdzie 
a kto na nią wciąż czeka nikogo 
nie kocha 
martwi się jak wdzięczność że 
pamięć za krótka 
miłość dawno przybiegła i uklę-
kła przy nas 
spokojna bo szczęście porzuciła 
ciasne 
spróbuj nie chcieć jej wcale 
wtedy przyjdzie sama 

  Bal karnawałowy naj-
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