
Gazetkę pod czujnym okiem Pani Emilii 

Piliszek redaguje zespół w składzie: 

• Emilia Czajewska  

(kl. Vb) 

• Aleksandra Kapuścińska (kl. Vb) 

• Magdalena Pilichowska (kl. Vb) 

• Amelia Obrębowska  

(kl. Va) 

- Nie rozumiem, jak jeden czło-
wiek może robić tyle błędów? - 
mówi polonistka do ucznia. 
- Wcale nie jeden - odpowiada 
uczeń. - Pomagali mi mama i tata.  

Nauczyciel napisał na tablicy 
wzór chemiczny i otworzył 
dziennik: 
- Małgosiu, co to za wzór? 
- To jest... No, mam to na koń-
cu języka... 
- Dziecko, wypluj to szybko! - 
mówi nauczyciel. - To kwas 
siarkowy...  

- Od dziś będziemy liczyli na 
komputerach! - oznajmiła na-
uczycielka. 
- Wspaniale! Znakomicie!! - 
cieszą się uczniowie. 
- No to kto mi powie, ile będzie 
pięć komputerów dodać dwa-
dzieścia jeden komputerów?...  

Na lekcji geografii: 
- Województwo podkarpackie 
graniczy ze Słowacją od połu-
dnia - mówi nauczycielka. 
- A przed południem z kim gra-
niczyło? - dopytuje się Jasio.  

Przychodzi Jasiu do lekarza: 
- Co ci dolega, chłopcze? 
- Kuleję z matematyki.  

Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w szko-
le?  
- Jak na komisariacie: ciągle 
mnie wypytują, a ja o niczym 
nie wiem.  

Cz. Janczarski ,,Jedziemy na wakacje”  
Jedziemy na wakacje 
do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 
o piękną pogodę. 

  
Jedziemy na wakacje 
nad morze, na plażę. 
Kolorowe muszelki 

przynieś, falo, w darze. 
  

Jedziemy na wakacje 
w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 
za mgłą, za obłokiem. 
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Już niedługo 

WAKACJE! 



„ZŁOTE BIEDRONECZKI”  

17 maja 2014 r. w Kętrzynie odbył się 
XI konkurs piosenki ekologicz-
nej        ,, Czysty Powiat”  . Naszą 
szkołę reprezentował tam ze-
spół ,,BIEDRONECZKI’’ w składzie: 
Julia Butkiewicz, Maja Chmielewska, 
Aleksandra Chodnicka, Eryk Czapleje-
wicz, Hanna Malwina Dziokan, Mag-
dalena Milewska, Rozalia Piotrowska, 
Julia Szlaszyńska, Julia Truszczyńska  
pod okiem P. Anety Skrzypiec, który  
zaprezentował się w utworze pt. 
„Piosenka ekologiczna” . Tą oto pio-
senką po raz drugi zdobyli I miejsce! 
W nagrodę otrzymali monitor oraz 
słodycze i gry planszowe dla każde-
go .dziecka z zespołu.                            GRATULUJE-

27.05.2014r. na Stadionie 
Miejskim w Olecku odbył finał 
Mistrzostw Województwa 
WMZ LZS w Lekkiej Atletyce. 
Reprezentantem naszej szkoły 
był podopieczny pani Marzeny 
Jasińskiej - Adam Torebko 
(uczeń klasy VI a) W skoku             
w dal zdobył srebrny medal             
z wynikiem został wicemi-
strzem województwa. Gratu-
lujemy!  

dzili czas. Otrzymaliśmy również zaproszenie do wystawienia kolejnej bajki.                                                                                                            

Dzisiaj trochę o pokojach... 

Musisz wybrać : 

1.Swój ulubiony kolor. 

2.Meble np. łóżko ,biurko, szafa, 

toaletka. 

3.Dodatki np. dywa-

nik, firanki, balda-

chim, podusz-

ki ,obrazy ,itp. 

4. Oświetlenie np. żyran-

dol, kinkiet, lampka nocna 

Pokój chłopca może być za-

projektowany tak, by doroślał 

razem z jego mieszkańcem.         

Z jednej strony ma liczne 

skrytki na dziecięce skarby, z 

drugiej - ciekawe 

rozwiązania i no-

woczesne meble 

dla dorosłego.  



    5.06.2014(czwartek) na drugiej godzinie lekcyjnej odbyło się przedstawienie pt. . „Z 
innej bajki”. Przedstawienie było specjalnie przygotowane przez uczniów klasy Vb na-
szym zerówiakom. Dzieciom bardzo się podobało, aktorzy dostali gromkie brawa od 
widzów. Sprawdzaliśmy, czy dzieci uważnie słuchały zadając im później pytania, np. – 
Jakie wystąpiły postaci? – Z jakich bajek one pochodziły ? Na zakończenie wszystkich 
uczestników spotkania Czerwony Kapturek częstował cukierkami z koszyczka. Panie 
natomiast wręczyły dyplomy, podziękowania i czekoladki aktorom. Wszyscy miło spę-
dzili czas. Otrzymaliśmy również zaproszenie do wystawienia kolejnej bajki.                                                     

Świetnymi aktorami okazali się: Magdalena Pili-
chowska (Czerwony Kapturek), Emilia Czajewska 
i Kaja Selwocka (muszkieterki), Julia Domasik 
(Małgosia), Kacper Kapuściński (Jaś), Paweł Kul-
pan (Batman), Anna Naruszewicz (Wróżka) oraz 
Klaudia Żynda (Merlin).                 Aut.  J.Domasik  

1 CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA 

 W TYM ROKU PRZYPADAŁ  W NIEDZIELĘ.  

Pierwszy czerwca dzień radosny 

kwitną kwiatki, słońce świeci... 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

życzę Tobie sercem całym 

moc uśmiechu i radości                 

szczęścia, zdrowia, pomyślności.  

1 czerwca - Dzień Dziecka, urodziny ks. Jana Twardow-

skiego 

2 czerwca - Dzień Leśnika , Dzień Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Dzień bez Krawata 

6 czerwca – Dzień bez samochodu, Międzynarodowy 

Dzień Pocałunku  

7 czerwca – Dzień Chemika  

21 czerwca – początek lata, Światowy Dzień Deskorolki 

23 czerwca – Dzień Ojca 

25 czerwca – Dzień Stoczniowca  

Ilość przeczytanych książek 

przez poszczególne klasy w miesiącu 

kwietniu: 

Kl. I – 62 książki 

Kl. IIa -74 książki 

Kl. IIb – 36 książek 

Kl. IIIa – 28 książek 

Kl. IIIb – 90 książek 

Kl. IV – 85 książek 

Kl. Va – 17 książek 

Kl. Vb – 34 książki 

Kl. VIa – 24 książki 

Kl. VIb – 17 książek 

Przez 17 dni w kwietniu wszystkie klasy przeczytały razem 467 książek. 



Smutno mi, gdy... jest mi źle. 

Cieszę się, kiedy... świeci słońce. 

Otuchy dodaje mi... dobre słowo. 

Miłość to... uczucie. 

Nienawiść... złość. 

Trudno w to uwierzyć, ale... książka uczy. 

Jestem... sobą. 

Kiedyś chciałam zostać... policjantką. 

Najbardziej lubię zupę... pomidorową. 

Moją ulubioną porą dnia jest... popołudnie, ponieważ... odpoczywam. 

Muzyka, która mnie uspokaja... w radiu. 

W dzieciństwie bałam się... pająków. 

Olecko jest dla mnie... moim miastem. 

Dziś... zjadłam żelki. 

Moje ulubione zwierzątko... koteczek. 

Moja praca... uczy. 

Ja... jestem. 

Moim zdaniem... szkołą jest fajna. 

Bigos... kapusta.  

Myśli niedokończone dokończone przez Panią Magdalenę Szlaszyńską 

W piątek 16 maja 2014r. Świetlica Krąg organi-
zowała I Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Świe-
tlic Opiekuńczo-Wychowawczych o puchar 
dyrektora Zespołu Szkół w Olecku. 

W zawodach uczestniczyły dzieci ze świetlic: 

• „Krąg” w Olecku, 

• z Judzik, 

• z Kowali Oleckich, 

• „Puchatek” w Olecku, 

• z Gąsek. 

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary  

i medale. Gratulujemy! 

Wyniki kategorii klas IV-VII: 

I miejsce: Świetlica „Krąg” 

II miejsce: Judziki 

III miejsce: Kowale Oleckie 

Wyniki kategorii klas I-III: 

I miejsce: Gąski 

II miejsce: Świetlica „Krąg” 

III miejsce: Kowale Oleckie 

IV miejsce: Świetlica „Puchatek”

31 maja 2014r. na terenie naszej szkoły odbył 
się festyn rodzinny. Przybył do nas piłkarz 
Dariusz Dziekanowski, który opowiadał               
o swojej karierze i sukcesach. Ponadto na 
festynie można było: pojeździć kucykiem 
wziąć udział w loterii fantowej, pomalować 
paznokcie, zrobić sobie fryzurę, makijaż               
i pomalować twarz. Był pokaz sprzętu stra-
żackiego, pokaz  ,,Szkółki tańca i dobrych 
manier’’, taekwondo. Odbył się także mecz 
piłki nożnej uczniowie kontra nauczyciele pod 
okiem Dariusza Dziekanowskiego. Można 
było kupić ciasto, różne słodycze i kiełbaski. 
Dla dzieci klas: I-III, IV-VI,  gimnazjum i rodzi-
ców. Konkurencjami były np. przyszycie guzi-
ka do materiału tak, aby nie wypadł, napom-
powanie balona, przejazd deskorolką i rowe-
rem. Na festyn przyszli nie tylko uczniowie i 
pracownicy szkoły, ale też mieszkańcy osie-
dla.  


