
 Trochę humoru 

1. W Arkansas psy nie mają prawa szczekać po godzinie 18.  
2. W Rosji mycie zębów częściej niż dwa razy na dobę jest zakazane.  
3. W Kanadzie, jeżeli zostaniesz wypuszczony z więzienia masz prawo domagać się 
strzelby, amunicji i konia, by móc wyjechać z miasta.  
4. Przepisy obowiązujące w stanie Idaho nakazują karać wszystkich, którzy chodzą 
po ulicach smutni.  
5. W stanie Alabama nie wolno nosić lodowych rożków w tylnej kieszeni spodni.  
6. Średnia długość życia (w sekundach) wrogiego żołnierza w filmie z Chuckiem Nor-
risem wynosi 4. 
7. Wykałaczka jest przedmiotem, którym najczęściej  dławią się Amerykanie!  
8. Zabawka yo-yo pierwotnie była bronią używaną w filipińskich dżunglach.  
9. Coca-cola pierwotnie była zielona.  

Dewiza fir 

Dwóch gości siedzi w kinie - pierwszy 
mówi: 
- Podobał Ci się film? 
- Nie. 
- To dlaczego bijesz brawo? 
- Bo już się skończył.  

Synku, przed godziną w szafce 
były dwa ciastka, teraz jest tylko 
j e d n o .  C o  s i ę  s t a ł o ? 
- To nie moja wina. Było ciemno      
i nie zauważyłem tego drugiego.  

 

Dwóch chłopców rozmawia            
w  p r z e d s z k o l u : 
- Mój tata pływa w marynarce - 
chwali się pierwszy. 
- A mój w kąpielów-
kach - odpowiada 
drugi.  

Gazetkę redaguje zespół pod okiem 

Pani Emilii Piliszek w składzie: 

Emilia Czajewska IVb 

Aleksandra Kapuścińska IVb 

Amelia Obrębowska IVa 

Kacper Murawski, Iva 

 

 

Kwiaty kolorowe tańczą na łące, 

 

Wiatr ciepły mi włosy rozwiewa, 

 

i siedzę tak sobie w promieniach 

słońca, 

 

patrząc z 

zamyśleniem w 

stronę nieba. 

W numerze: 

O koncercie Pani Majki Jeżowskiej, o tygodniu 

ekologicznym, o festynie rodzinnym, „o kim się 

mówi”, i wiele, wiele więcej ciekawych rzeczy :) 
 

Już  

niedługo 

WAKACJE :)! 

Poznaj  

zasady 

bezpiecznych 

wakacji! 

Czerwiec 2013 



4 czerwca 2013 roku na 
hali widowiskowo - spor-
t o w o - r e k r e a c y j n e j 
"Lega" odbył się koncert 
znanej dziecięcej woka-
listki Majki Jeżowskiej. 
Z naszej szkoły przyby-
ły dzieci z klas 0b, 1b, 
2b, 4b. Dzieci miały 
przyjemność słuchać 
piosenek pt. "A ja wolę 
m o j ą  m a m ę " , 

"Wszystkie dzieci na-
s z e  s ą " , 
"Najpiękniejsza w kla-
sie", "Kto się przezywa 
sam się tak nazywa"     
i "Marzenia się speł-
niają". Byliśmy też 
królikami doświadczal-
nymi. Pani Majka za-
śpiewała nam swoją 
najnowszą piosenkę, 
której jeszcze nikt nie 

słyszał. Właśnie przy 
tej wakacyjnej piosen-
ce był konkurs na naj-
lepszą choreografię. 
Nauczyciele musieli 
wymyślać  taniec ,           
a uczniowie go naślado-
wali. Główną nagrodę, 
zestaw 4 płyt Pani Mai 
wygrała Pani Małgorza-
ta Grzyb z klasą IVb. 

                    E.C, IVb 

Kl.IVb z Panią Gosią Grzyb, która wygrała konkurs na najlepszy układ taneczny. 

Na zdjęciu z Majką Jeżowską.                                                             
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Nagłówek arty kułu w śro dku 

 

Koncert Majki Jeżowskiej na hali „Lega” 
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Martina Stoessel to znana argentyńska 

aktorka występująca w serialu ,,Violetta".  

Urodziła się 21 marca 1997 roku w Buenos 
Aires. 

Martina ma piękne, długie, brązowe, kręco-
ne włosy  

i śliczne brązowe oczy.  

 Dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w spektaklu 

pt. „Deszczowa Piosenka”. 

W przedstawieniu brali udział uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego w Olecku oraz uczniowie 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olec-

ku. Spektakl opowiada o czasach dźwiękowego 

przełomu w filmie amerykańskim. Nowa produk-
cja - „Śpiewak Jazzbandu”, odnosząc sukces, zmu-

sza wytwórnię Monumental Picture do przygotowania niej, dźwiękowej wersji 
„Mistrza Pojedynków” z gwiazdami kina niemego w rolach głównych - Donem Loc-
kwoodem i Liną Lamont. Niestety, to nie jest takie proste. Zarozumiała Lina Lamont 
nie potrafi nie tylko śpiewać, ale w istocie nawet wyraźnie mówić. Po każdej wypo-
wiadanej kwestii na pokazach przedpremierowych publiczność zanosi się śmiechem, 
a partnerujący aktorzy chcą zapaść się pod ziemię. W tych okolicznościach sprytni 
bohaterowie wpadają na błyskotliwy plan, który nie tylko ma uratować im kariery, 
ale i spłatać figla uczuciom głównego bohatera, Dona Lockwooda. Nad spektaklem 

pracowało aż ok.90 osób, co pobiło rekord oleckiej sceny. W spektaklu występowała 

także nasza koleżanka z kl IVb, która śpiewała w zespole wokalnym.                                                              

E.C, kl.IVb 

Czerwiec 2013 

Migawki spoza szkolnej ławki 
„Nasza Deszczowa Piosenka” 
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1 czerwca 2013 roku obchodziliśmy już 7 rocznicę śmierci Jana Jakuba 

Twardowskiego. Ksiądz Twardowski - ksiądz rzymskokatolicki, prałat ho-
norowy Jego Świątobliwości, polski poeta, przedstawiciel współczesnej 
liryki religijnej. Napisał też wiele wierszy i książek dla dzieci np.: 

Wiersze: 

,,Aniele Boży’’ 

,,Czekanie’’ 

,,Jest czas’’  

Książki 

,,Nowe patyki i patyczki’’ 

,,W kolejce do nieba’’ 

,,Kim jestem? Pytania w drodze’’ 
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,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.’’ 

1. Korzystaj tylko z kąpielisk odpowiednio zorganizowanych, mimo że umiesz 
pływać, nie przeceniaj swoich umiejętności. 

2. Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu – noś nakrycie głowy, okulary 
przeciwsłoneczne, stosuj kremy z flirtami ochronnymi. 

3. Przebywając na wakacjach w swoim postępowaniu kieruj się zdrowym roz-
sądkiem.   

4. Uważaj na drogach i sprawdzaj, czy możesz bezpiecznie przez nią prze-
chodzić lub jechać rowerem (jeśli oczywiście masz kartę rowerową). 

5. Podczas spędzania wakacji na wsi, nie wsiadaj i nie baw się w pobliżu ma-

szyn rolniczych - to bardzo niebezpieczne.                                      A.K, IVb 

Dnia 6.05 2013 roku rozpoczął się ty-
dzień ekologiczny. Było to bardzo cieka-
we i zabawne, ponieważ dzieci ubierały 
się w kolory, które obowiązywały w da-
nym dniu. Hasłem akcji było ,,Razem 
zmieniamy świat". Pierwszego dnia 
tematem akcji była ochrona klimatu,        
a kolorem był brąz. Tego samego dnia 
odbył się konkurs na najpiękniejszy pla-
kat. We wtorek kolorem był żółty. Wtedy 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Olecku 
przygotowali dla klas IV-VI gry i zabawy 
dydaktyczne. Zielony był kolorem w 

środę. Wtedy dzieci pisały listy do Ziemi 
na przetworzonych kartkach. W czwar-
tek panował kolor niebieski. Piątek był 
ostatnim dniem tygodnia ekologiczne-
go, a kolorem na ten dzień była czer-
wień. Na pierwszej długiej przerwie 
sprzedawano sałatki z owoców i wa-
rzyw (Myślę że dla wszystkich bardzo 
smakowały) .Tydzień Ekologiczny 2013 
zawdzięczamy Paniom: Wiesławie 
Stankonowicz, Dorocie  Witkowskiej, 
Elżbiecie Skórkiewicz oraz Małgorzacie 
Grzyb i innym nauczycielom.  K.M, IVa 

Czerwiec 2013 

Tydzień Ekologiczny w naszej szkole 
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Wakacje to dla dzieci i młodzieży okres wypoczynku, poznawania ludzi 
i zdobywania nowych doświadczeń. Ważne, aby ten czas uczniowie wspo-

minali z radością po powrocie do szkoły. 



Poprowadź kotka do kłębuszka. 

Znajdź i wykreśl jak 
najwięcej wyrazów. 
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Kącik malucha 

Pokoloruj obrazki. 

w tym 
oczywi-
ś c i e 
l a l k i . 
Przed-

stawienie  bardzo  podobało 
się  młodej widowni, zwłasz-
cza gra koguta i czarownicy. 
Po spektaklu  
dzieci odpo-
czywały  w 
„Zwierzyńcu”,  
podg lądając  

Jeszcze tylko czerwiec  i … 
wakacje. W związku z tym 
uczniowie klasy I b i III,      
w nagrodę za trud pracy        
w roku szkolnym 2012/2013, 
12 czerwca wybrali się na 
wycieczkę do Białegostoku. 
Uczestniczyli w przedsta-
wieniu teatralnym pt. 
„Bazyliszek”, który odbył się  
w Teatrze Lalek. Po spekta-
klu zwiedzili „Piwnicę Lalek”, 
w której przechowywane są 
różne rekwizyty teatralne,  

zmęczonego słońcem niedź-
wiedzia. Atrakcje dnia za-
kończył podwieczorek w 

restau-
r a c j i  
Mc Do-
n a l d s .    
A.S 

Czerwiec 2013 

Wycieczka do teatru lalek 
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I miejsce - Rozalia 

Piotrowska  

II miejsce - Piotr Banach 

III miejsce -Jakub Kneć 

IV miejsce-Hanna Dziokan 

29 czerwca 2013r. w naszej szkole odbył się po raz pierwszy kon-
kurs przyrodniczy klas I-III. Polegał on na tym, że uczestnicy 
musieli się zapoznać z ilustracjami i nazwami roślin wiszącymi na 
tablicy w korytarzu. Przedstawiały one rośliny rosnące w sadzie, 
ogrodzie warzywnym i w ogrodzie kwiatowym. Uczestnicy konkur-
su, który trwał tydzień, odpowiedzi wrzucali do koperty, z której 
wylosowaliśmy zwycięzców.                                           A.K, IVb 
 
 
 
 
 
                                              
 


