
 

 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Gratka 
dla Nastolatka”. Do finału zakwalifikowali się:  

- Zespół „Biedroneczki” (kl. 0-III) 

- Emilia Czajewska (kl. IVb) 

- Agnieszka Łazarska (kl. II gim.) 

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży szkolnej. 
 
Wyniki eliminacji szkolnych Turnieju BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), które odbyły się na początku kwietnia 
na terenie  ZS w Olecku: 

              SP                                                                                 GIM. 

1.Julita Domaracka -VIa                                              1.Kacper Truchan –IIa 

2.Przemysław Piekarski -VIb                                       2.Marcelina Wyrwińska -IIIb 

3.Cezary Białowąs - VIa                                             3.Kinga Anna Tez -IIIa    

Eliminacje obejmowały test z zakresu przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy. Do turnieju powiatowe-
go wyłonieni zostali zawodnicy, którzy osiągnęli zadawalające wyniki podczas eliminacji szkolnych, jak również wykaza-
li się wysoką techniką jazdy na rowerze. Umiejętności te mogli zdobyć uczestnicząc w zajęciach organizowanych w ra-
mach funkcjonowania w ZS Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

W dniu 19.04.2013r w ZS został przeprowadzony Powiatowy Turniej BRD przy współpracy z Policją, UM Olecko. 

ZS reprezentowali: 

                               SP                                                                                                                      GIM. 

Łukasz Rutkowski ,Przemysław Piekarski, Konrad Chmielewski           Kinga Anna Tez, Kacper Truchan, Kamil Lemiesz 

 
Każdy uczestnik podczas turnieju  rozwiązywał test i wykonywał zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po miasteczku           
i torze sprawnościowym. Ponadto cała drużyna wykonywała zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

W klasyfikacji ogólnej : 

Szkoły Podstawowe                                                                                                                 Gimnazja 

I miejsce  SP nr3  w Olecku                                  I miejsce Gim. Świętajno 

II miejsce  SP nr4 w Olecku                             II miejsce Gim. nr2 Olecko 

III miejsce  SP Świętajno                                   III miejsce Gim. Judziki 

                                                                         IV miejsce Gim. nr1 Olecko 

 

TURNIEJ BRD 

♪♫ „Gratka dla nastolatka” ♪♫ 

 

 

 
Stefania Kossuth „Pierwsze kwiaty wiosny” 
 
           Przebiśniegi białe 
              pierwsze zakwitają, 
                 zieloną łodyżką 
                   śniegi przebijają. 
                            Śnieg wokół topnieje. 
                         Kwiatuszek się chwieje, 
                      wiosna go wołała, 
                    sukienkę mu dała! 

W numerze: 

• Rozmaito-
ści mate-
matyczne 

• Wśród 
uczniów 

klasy III 

• Ogłoszenie 
- nowości 
w sklepiku 
szkolnym 

• Migawki 
spoza 

szkolnej 
ławki 

• Turniej 
BRD 

• Co słychać 
u zwierza-

ków? 

• Wywiad z 
nauczy-
cielką -    

Panią  M. 
Grzyb 

maj 2013r. 

  

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

W dniu 19.04.2013r. w Zespole Szkół w Olecku został przeprowadzony Powiatowy 
Turniej BRD. Brali w nim udział nasi uczniowie zarówno ze szkoły podstawowej jak       
i gimnazjum. Jakie mieli zadania do wykonania oraz kto wygrał dowiecie się z naszej 
gazetki. 

                      Zapraszamy!  



 

 

Trochę humoru 

• Prawdziwa uwaga:  
Uczeń bawi się na 
lekcji komórką  

          telefoniczną. 

• Kradną ze szkolnej 
kuchni ziemniaki i 
robią z woźną fryt-
ki. 

• Kowalska i Jóźwiak 
nie chcą podać 
swojego nazwiska.  

 

           

 

 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW 

 

 

- Konopnicka żyła od urodzenia aż po 
śmierć.  

- Chopin - to najprawdopodobniej 
największy gracz na świecie.  

- Stolicą Polski jest przeważnie 
Warszawa.  

- Kopernik był akrobatą, bo napisał 
dzieło o obrotach.  

-  W średniowieczu było wiele gan-
gów, na przykład Wolfgang. 

- Mówi, że nie umie mówić.  

- W wierszu "Pieśń o bębnie" bęben 
gra pierwsze skrzypce.   

 

Na lekcji biologii nauczycielka 
przestrzega dzieci: 
- Pamiętajcie, że nie wolno całować 
kotków ani piesków, bo od tego 
mogą się przenosić groźne zarazki. 
A może ktoś z was ma na to 
przykład? 
Zgłasza się Jasio: 
- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia 

Jasio mówi do taty w zoo: 

- Patrz tato, toperz! 

- Nietoperz – mówi tata. 

- A jak nie toperz to ja już nie wiem co to. 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kani-
strem: 
- Dziesięć litrów benzyny proszę, szybko! 
- Co jest? Pali się? 
- Tak, szkoła. Ale trochę jakby przygasa... 

~Rozrywka~  

Wykreślanka matematyczna  Poziomo:                                                                          

1.Różnica                                                                         

2.Trapez    

3.Koło                                                                               

4.Milimetr                                                                       

5.Tona                                                                             

6.Długość                                         

 

Pionowo:        

7.Półokrąg                                     

8.Objętość 

9.Iloraz                                      

10.Suma 

11.Kąt              

1. Inaczej bazie.                                                    

2. ”Słownik” liczba mnoga.                                                         

3. Następuje po nocy. 

4. Mniejsze od ciasta. 

5. Zdrobnienie od wyrazu „tata” to… 

HASŁO: Amelia Obrębowska, kl. 
IVb 

Gazetkę redaguje zespół            
w składzie : 

Emilia Czajewska, Aleksandra 
Kapuścińska, Jakub Skowroński 
z kl. IV b, Amelia Obrębowska 
z kl. IVa. 

Opiekun: Pani Emilia Piliszek 

 

 

• Najlepszy sportowiec:  

Emil Miezianko 

• Najlepszy piosenkarz:  

Maciej Olszewski 

• Najlepsza tancerka:  

Kamila Domel 

• Najlepsza malarka:  

Dominika Stasiak 

• Największy rozra-
biaka:  

Kacper Wróblewski 

Największa gaduła:  

Małgorzata Laszkowska  

 

Nadeszła wiosna.  

Czy lubicie tę porę roku? 
Dlaczego? 

 

* Lubię wiosnę, bo jest coraz cieplej. (Kamila 
Domel) 

* Lubię wiosnę, ponieważ można jeździć ro-
werem. (Maciej Olszewski) 

*  Lubię wiosnę, bo rosną kwiatki. (Agata 
Piasecka) 

(Dobre dla głodnych 
smakoszy i zapomi-
nalskich) 
 

~ Emilia Czajewska, kl. IVb 

 

Ostatnio na drzwiach 
sklepiku szkolnego po-
jawiło się ogłoszenie. 
Co tydzień co wtorek 
można kupić ciepłe go-
fry i kanapki :-)  

 

 

 

 

 

Ogłoszenie — nowości w sklepiku szkolnym. 

Wśród uczniów klasy III  

Pokoloruj obrazek. 
 
 

Kilka słów wychowawcy na temat swo-
jej klasy: 

Moja klasa jest bardzo dobrą klasą, pod 
względem nauki i zachowania. Żałuję 
bardzo, że będę musiała oddać taką klasę, 
bo to jest SUPER KLASA. 

Wychowawczyni p.Alicja Czerniecka 

Muzyka szybko wpada             



 

 

Margaret  
A właściwie Małgorzata 

Jamroży. Zaskoczyła 

wszystkich swoim  pierw-

szym hitem 

„Thank you very much”. 

Ale nikt chyba się nie spo-

dziewał, że pod  amery-

kańskim głosem i akcen-

tem kryje się Polka! Uro-

dziła się w 1991 roku w Star-

gardzie Szczecińskim,  

co zupełnie zaskoczyło ludzi. 

Jej piosenkę 

często można usłyszeć w ra-

diu 

lub w reklamach seriali na 

Polsacie. 

Muzyka szybko wpada             

w ucho ;-)  

________________________

__________ 

największych artystów 
epoki Renesansu. Na-
malował między innymi 
"Ostatnią wieczerzę", 
"Damę z łasiczką" i 
"Mona Lisę".  
 
3 maja 1791r - Uchwale-
nie Konstytucji 3 maja. 
Miała ona być punktem 
wyjścia do fundamen-
talnych reform całego 
kraju  
 
8 maja 1945r - Bezwarun-
kowa kapitulacja Nie-
miec. Koniec II wojny 
światowej.  
 
14 maja 1930r - Zmarł 
Władysław Orkan, pi-
sarz. Był poetą, noweli-
stą, dramatopisarzem, 
publicystą. Napisał 
m.in. "Nad urwiskiem", 
powieść "Komornicy", 
"W Roztokach".  
 

1 maja 2004r - Przy-

stąpienie Polski do 
Unii Europejskiej  

 

1 maja 1899r -  Uro-
dził się  
Witold Doroszewski, 
językoznawca, wykła-
dowca języka polskie-
go na uniwersytetach 
Europy Zachodniej i 
Stanów Zjednoczo-
nych. Był twórcą war-
szawskiej szkoły języ-
kowej i naczelnym 
redaktorem "Słownika 
Języka Polskiego" 
oraz "Słownika po-
prawnej polszczyzny". 
 
2 maja 1519r - 

Zmarł  
Leonardo da Vinci, 
znany włoski malarz, 
architekt, rzeźbiarz, 
wynalazca, filozof, 
matematyk, poeta i 
konstruktor. Jeden z 

Majowe kalendarium 

Ciekawostka  
☺ ☺ ☺ ☺  

Jej blog nosi taką  samą 
nazwę jak jej pseudonim.  

3 MAJA -  
Narodowe Święto Konstytucji 

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konsty-
tucję w nowożytnej Europie, a drugą po 
amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła 

trzecią na świecie konstytucję francuską. 
Konstytucja ta została uchwalona przez 
Sejm Wielki, który został zwołany w paź-
dzierniku 1788.Uchwalenie konstytucji 3 
maja zostało uznane za święto już 5 maja 
1791. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest 
również świętem narodowym Litwy.  

Dniu radości, dniu wesela, 
                      Jak szeroki polski kraj, 

             Niechaj okrzyk w niebo strzela!            

 Vivat! Vivat! Trzeci maj! 
Józef  Relidzyński   

O KIM SIĘ MÓWI...  

 

-Dzień dobry. 
Czy mogłaby           

pani odpowie-
dzieć mam na kilka pytań?                                 

-Mogłabym, z  przyjemnością .    

 

-Czy od dziecka chciała Pani   

być nauczycielem?                            

 -Ciężko mi odpowiedzieć na to  
pytanie, ale chyba tak.           

 

 -Jak Pani myśli, czy bycie                  

nauczycielem to dobry                      
wybór w pani życiu?     

-Teraz inaczej pokierowałabym   

swoim życiem. Poszłabym na ar- 

chitekturę i została inżynierem. 

 

-Czy praca z dziećmi sprawia 

Pani radość? 

-Oczywiście. Cieszę się, gdy 
widzę postępy u moich uczniów, 
gdy dzieci niepełnosprawne 
potrafią sobie radzić z prostymi 
czynnościami życiowymi, gdy 
samodzielnie czytają pierwsze 
słowa. 

 

-Czy Pani zdaniem matematy-
ka to trudny przedmiot ?  

-Moim zdaniem jest to naj-
prostszy przedmiot  pod słoń-
cem. Po prostu niewiele trzeba 
się z niego uczyć, trzeba ją 
rozumieć. 

  

-Co Pani uważa za swój sukces 
zawodowy? 

-Moi uczniowie przygotowywani   

do konkursów matematycznych  

często zostawali laureatami. Kie-
dyś  

zostałam nauczycielką roku  

w plebiscycie Gazety Olsztyń-
skiej. Prowadzę też zajęcia dla 
nauczycieli,         

które są przez nich dobrze od-
bierane.  

 

-Jak długo Pracuje Pani w swo-
im zawodzie? 

-W tym roku mam jubileusz swo-
jej pracy - 25 lat.  

 

-Co sądzi Pan o muzyce mło-
dzieżowej? 

-Młodość ma swoje prawa, więc 
każdy słucha co lubi.   

 

-Jakiej więc muzyki Pan słu-
cha?  

-Słucham różnorodnej muzyki. 
Mam też dzieci, które w domu 
włączają swoje ulubione przebo-
je, które z czasem stają się też 
moimi przebojami. Słucham 
wszystko, tylko nie metalu.  

 

-Jaką książkę poleciłaby Pani 
uczniom? 

–Poleciłabym dzieciom książkę  

,,Dzieci z Bullerbyn’’- to książka 
mojego dzieciństwa. 

-Co chciałaby Pani przekazać 
uczniom naszej szkoły? 

-Chciałabym przekazać, że szkoła 

może być wspaniałym miejscem 
nauki i zabawy, ale bądźcie dla                                                     
siebie mili,  złe emocje zostaw-
cie  przed drzwiami. 

PROSZĘ DOKOŃCZYĆ ZDA-
NIA 

Gdy jestem smutna, to...  

Włączam mój ulubiony serial 
„Ranczo”.  

Gdybym dostała dużo pienię-
dzy, to... Wybudowałabym 
pensjonat nad jeziorem Olecko 
Wielkie. 

Najbardziej w sobie lubię... 
upór w dążeniu do celu. 

Najbardziej nie lubię w so-
bie... 

Tego, że jestem leniwa, więc 

tak jak wszyscy muszę zmu-
szać się do pracy. 

   
Dziękuję za wywiad i życzę 

dalszych sukcesów. 

 
Wywiad przeprowadziła  

Ola Kapuścińska  

Wywiad z nauczycielką - Panią Małgorzatą Grzyb 

 
 

Pani Małgorzata prowa-

2. ”Słownik” liczba mnoga.                                                           



 

 

Przełóż jedną zapałkę, aby otrzymać prawidłowy wynik. 

    Odejmij i pomaluj: 

 

3-różowy,     10-zielony,     

  7-żółty,        5-fioletowy 

Uzupełnij grafy: 

Aleksandra Kapu-
ścińska, kl. IV b 

 

 

Papugi znają  
nawet 100 słów! 

Psy mogą nauczyć się  
rozumieć średnio   
165 powiedzianych  
do niego słów! 

Pszczoły szybciej niż komputer roz-
wiązują  zadanie zwane  problemem 
komiwojażera. Chodzi o znalezienie 
najkrótszej drogi do kilku punktów.                                    

Świnie obserwują towarzyszki i pod-
kradają im jedzenie z koryta. Podczas 
testów odróżniają  dziecięce ry-  

              sunki i pamiętają je przez  kilka lat . 

Owce odróżniają twarz człowieka uśmiechnię 
tego od oblicza wyrażającego złość.                             

• największy koń na świecie miał ponad 2,05 wzrostu?  

• koty mogą spać do 15 godzin dziennie? To czyni z nich jedne z największych śpio-
chów wśród ssaków.  

• kruki żyją 10- 15 lat. Jednak zdarzali się osobnicy którzy dożyli 40 lat!  

• chomik może 1 dnia przebiec w kołowrotku ponad 7 kilometrów?  

 CZY WIESZ, ŻE... 


