
Rekordy Guinnesa 
pobity w ostatnią niedzielę września po-
dwójny rekord Guinnessa na najdłuższą 
kaszankę świata - w stanie surowym oraz 
po ugotowaniu. Kaszanka surowa mierzy-
ła 187,2 m długości, a po ugotowaniu - 
175 m; 

- Sabine Lisicki pochwaliła się na jednym 
z portali społecznościowych certyfikatem 
Listy Rekordów Guinnessa. Niemka pol-
skiego pochodzenia jest autorką najszyb-
szego serwisu w historii kobiecego tenisa; 
 
-Polak "wskoczył" rowerem na najwyższy 
budynek Chin. Światowe Centrum Finan-
sowe w Szanghaju mierzy dokładnie 492 
metry i jest piątym pod względem wyso-
kości drapaczem chmur na Ziemi. Polski 
sportowiec Krystian Herba pokonał go 
schodami na rowerze, bijąc tym samym 
rekord Guinnessa; 

Rekordy Guinnessa: 
- Niemiec Markus Weise w minutę opo-
wiedział 33 dowcipy ; 
-  Polak Krzysztof Tumko z wynikiem 
823,330 km ustanowił rekord Guinnessa 
w siedmiodniowym biegu na bieżni me-
chanicznej; 
-  Amerykański fotograf Tyler Shields  
przez 40 dni nie zasnął ani na chwilę; 

 -12 minut potrzebowała Sonya Thomas, 
aby zjeść 181 skrzydełek ważących w 
sumie 2,2 kg, tym samym pobił kulinar-
ny rekord Guinnessa; 

- rekord Guinnessa pobił również Robert 
Lewandowski strzelając w najkrótszym 
czasie trzy, cztery i pięć bramek, jak 
również to, iż strzelił pięć bramek jako 
jedyny rezerwowy w historii; 
- w hiszpańskim mieście Burgos został 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 
Gazetkę redaguje zespół pod 
okiem P. Emilii Piliszek w skła-
dzie: 
Ola Chodnicka IVb                             
Piotr Banach  IVb                               
Magda Milewska kl.IVb                        
Miłosz Skrzypiec kl. IVb                     
Wiktor Raszkowski kl.IVb 
 

 Wysłany po kredę, przyniósł 
cały karton twierdząc że pani 
woźna zwiększyła wydoby-
cie rudy kredy. 

 Nasz pies ma trzy lata, długi 
ogon i niebieskie oczy zupeł-
nie jak tatuś.  

Nauczycielka pyta 
Piotrka: 
- Zrobiłeś zada-
nie?                                                                 
- Proszę pani, 

mamusia zachorowała i musiałem wszystko w 
domu robić... 
- Siadaj, pała! A ty Witku, zrobiłeś zadanie? 
- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w 
polu... 
- Siadaj, pała! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie? 
- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł 
z więzienia, taka balanga była, że szkoda ga-
dać! 
- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Sia-
daj, trója! 
 

Siedmiolatka powiedziała rodzicom, że Billy 
Brown pocałował ją dziś w obecności całej 
klasy. 
- Jak to się mogło stać? - zdziwiła się matka. 
- To nie było proste - przyznała młoda dama - 
ale trzy koleżanki pomogły mi go złapać i 
przytrzymać. 
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— Kto ty jesteś? 
— Polak mały. 

 
— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 
 

— Gdzie ty 
mieszkasz? 

— Między swemi. 
 

— W jakim kraju? 
— W polskiej ziemi. 

 
— Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 
 

— Czem zdobyta? 
— Krwią i blizną. 

 
— Czy ją kochasz? 
— Kocham szczerze. 

 
— A w co wierzysz? 
— W Polskę wierzę. 

 
— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 
 

— Coś jej winien? 
— Oddać życie 

Władysław Bełza 

W numerze m.in.: 
 
str.2,4,5—wieści ze szkoły  
str.3—wywiad z panią Anetą 
Skrzypiec 

 
Str.2,5—ciekawe książki 
str.5—trochę sportu  
str.6—połowa dziewczyny 
 
 
str.6—połowa chłopaka 

str.8—uśmiech i rekordy Gu-
innessa 

Dobry zwyczaj wypożyczaj!  

Pani Grażyna zachęca do 
wypożyczania książek! 
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Tu wszędzie jest moja Oj-
czyzna!   
  
11 listopada obchodziliśmy 
97. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Z okazji tego najważ-
niejszego narodowego 
święta w naszej szkole od-
był się uroczysty apel przy-
gotowany przez uczniów 

gimnazjum i szkoły podsta-
wowej pod kierunkiem p. 
Agnieszki Wysockiej, p. 
Iwony Abramowicz i p. 
Emilii Piliszek. Akademia 
rozpoczęła się wejściem 
sztandarów i odśpiewa-
niem hymnu narodowego. 
Podczas uroczystości zo-
stały zaprezentowane pełne 
patriotyzmu utwory po-
etyckie i muzyczne. Miej-
my nadzieję, że spotkanie 

to skłoniło słuchaczy do 
refleksji na temat historii 
naszego kraju.  

wieś do Profesora, żeby 
były bezpieczne. 
Rodzeństwo szybko polu-
biło Profesora. Potem za-
częli zwiedzać dom. 
Wkrótce dotarli do pewne-
go prawie pustego pokoju, 
w którym stała stara szafa 
z dużym lustrem w 
drzwiach. Piotr stwierdził, 
że nic tu nie ma i wyszedł 

Pierwsza książka którą 
mogę polecić to 
„Opowieści z Narnii” 
 
FRAGMENT KSIĄŻKI: 
Było raz kiedyś rodzeń-
stwo: Piotr, Zuzanna, 
Edmund i Łucja. Podczas 
II wojny światowej wy-
słano je z Londynu na 

razem z Edmundem i Zu-
zanną. Łucja została i pomy-
ślała sobie, że warto na 
wszelki wypadek zobaczyć 
czy drzwi 
szafy nie są 
otwarte. Kiedy 
zajrzała do 
środka… 
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Polecam przeczytaj 

Rocznica odzyskania niepodległości 

miejsca zajęli: 

II miejsce-Eryk Czapleje-
wicz w 
utworze 
„W Li-

stopadzie” 

 

III miejsce-Zespół wokal-
ny „Biedroneczki” w 
utworze „Dziś Idę Walczyć 
Mamo” 

 

Wyróżnienie-Dominik 
Piotrowski w utworze „To 
Nasza Ojczyzna” 

05.11.2015r. w Regional-
nym Ośrodku Kultury w 
Olecku 
odbył 
się XI 
Gminny 
Konkurs 
Pieśni 
Patrio-
tycznej. 
Z naszej 
szkoły z klas 1-3 i 4-6 

        JESIEŃ  

Konkurs pieśni patriotycznej 
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 Jest już późna jesień, więc  
musimy się jakoś ładnie 
ubrać. Teraz modna  jest 
czerwono – czarna koszula. 
Opcjonalnie koszula może 
mieć na łokciach delikatnie 
futrzastą „skórę”.  

Teraz nie będzie-
my nosić  bardzo jaskra-
wych kolorów. Jeżeli cho-
dzi o szaliki, to radzę wam 
dobrać coś do koloru wło-
sów. Czyli kiedy jesteście np.  blon-
dynkami – szary, czarny i biały, bru-

netkom i szatynkom– cielisty i jasnoszary, 
rudym – coś w stylu kawki z mleczkiem.  

Natomiast 
buty…  
żółte lub 
czarne gla-
ny, ale ład-
nie też wy-
glądają na 
nodze buty 
do kostki. 
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Połowa dziewczyny 

się na ułożeniu ciała i 
przede wszystkim na tym, 
w którą stronę zawodnik 
patrzy. Dlatego też niesy-
gnalizowane podanie w 
kierunku, w którym za-
wodnik nie patrzy, jest tak 
skuteczne. 

 III. Przerzucenie piłki 
nad głową 
Trik ten będący elemen-
tem dryblingu potrafi 
zdezorientować niejedne-
go obrońcę. Zawodnik 
prowadząc piłkę stawia 
jedną nogę tuż przed nią, 
następnie podbiciem dru-
giej zagarnia ją na piętę 
pierwszej, którą to piętą 
podbija do góry ponad 
swoją głowę. Zakładając, 
że robi to w pełnym biegu, 
stojący obrońca jest nie-
mal bez szans. Sztuczka o 
tyle skuteczna, o ile bar-
dzo trudna. 
IV. Zagranie z krzyżaka  
Godna uwagi sztuczka, 
która potrafi wybawić z 
opresji zawodników w 

sytuacji, gdy teoretycznie po-
winni zagrać słabszą nogą. Za-
zwyczaj stosowana jest do do-
środkowań. W momencie, gdy 
gracz ma piłkę po zewnętrznej 
stronie swojej słabszej nogi, 
czyli nie uda mu się skutecznie 
zagrać nawet zewnętrzną czę-
ścią stopy nogi lepszej, wtedy 
słabszą nogę stawia jak najbli-
żej piłki (ale wciąż tak, żeby 
futbolówka była po zewnętrznej 
jej stronie) i lepszą nogą uderza 
piłkę zza nogi słabszej. 
W chłodniejsze dni można też 
użyć zestawu składającego się 
ze specjalnych skarpet i baniek 
mydlanych zastępujących piłkę.  

Prawie wszyscy chłop-
cy lubią piłkę nożną. 
Dlatego pokażę wam 

kilka trików. 
I. Flip flap 
Jest to bardzo skutecz-
ny zwód, którego wy-
konanie wymaga jed-
nak sporych możliwo-
ści technicznych i rów-
nie dobrego balansu 
ciała. Dryblujący za-
wodnik podczas jedne-
go kroku prowadzi 
piłkę na zewnątrz i 
niemalże nie odrywa-
jąc od piłki stopy 
zmienia kierunek dry-
blingu. Za całym tym 
zagraniem podąża od-
powiedni balans ciała. 
II. No look pass 
Jest to podanie, które 
częściej stosowane jest 
w koszykówce. Ponie-
waż przeciwnik stara-
jąc się odgadnąć  kie-
runek podania piłki 
przez zawodnika, naj-
częściej w swych prze-
widywaniach opiera 

Połowa chłopaka 

JESIEŃ 

Wywiad 
                   P. Aneta Skrzypiec 
1. Jakie Pani ma marzenie? 
- Chciałabym pojechać z rodziną do 

Londynu. 
2. Kto jest Pani idolem? 
- Chciałabym być tak wrażliwa, mądra i 

cierpliwa jak Janusz Korczak. 
3. Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
- Mój ulubiony kolor to szary. 
4. Jaka jest Pani ulubiona bajka         

z dzieciństwa? 
- Mają ulubioną bajką z dzieciństwa 

jest „Pszczółka Maja”. 
5. Czy Pani jest zadowolona ze swojej 

pracy? 
- Tak, jestem bardzo zadowolona, sprawia 

mi ona wielką radość i przynosi wiele 
satysfakcji. 

6. Jaka jest Pani ulubiona książka? 
- Moja ulubiona książka to „Echo przeszło-

ści” – Daniell Stell 
7. Jaki jest Pani ulubione danie? 
- Uwielbiam gołąbki. 
8. Czy ma Pani ulubioną porę roku? 
- Oczywiśćie, jest to lato.   

DZIĘUKJĘ ZA WYWIAD 

rzyć, ale…coraz lepiej 
jeżdżę samochodem. 
Jestem…marzycielką. 
 

Luźne myśli  

niedokończone 

Kiedyś chciałam zo-
stać…podróżnikiem. 
Najbardziej lebię zu-
pę…ogórkową. 
Moja ulubioną porą 
dnia jest…wieczór. Po-
nieważ… mogę odpo-
cząć. 
Muzyka, która mnie 

uspokaja…jazz i Anna 
Marta Jopek. 
W dzieciństwie bałam 
się…Baby Jagi. 
Olecko  jest dla 
mnie…miejscem za-

mieszkania. 
Dziś…odkryłam nowy talent 
„Biedroneczek”. 
Moje ulubione zwierzątko 
to…jamnik. 
Moja praca…mnie uszczę-
śłiwia. 
Moim zdaniem…
powinniśmy częściej się 
uśmiechać. 
 

Myśli niedokończo-
ne 

na poważnie 
Smutno mi, gdy…
ludzie nas otaczający 
kłamią. 
Cieszę się, kiedy…moi 
uczniowie są zadowo-
leni z zajęć. 
Otuchy dadaje mi…
uśmiech najbliższych. 
Miłość to…dzieci. 
Nienawiść…to najgor-
sza cecha człowieka. 
Trudno w to uwie-
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Myśli niedokończone 
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Konkurs lampionów 

 

 

Wyróżniemia otrzymali: 
Gracjan Saczek z klasy I 
c oraz Szymon Fiedoro-
wicz z oddziału przed-
szkolnego 0 b. 
 
 
W kategorii klas IV-VI 
zwyciężyły prace autor-
stwa: 
I miejsce - Dominika 
Stasiak z klasy VI, 
II miejsce - Weronika 
Leszczyńska uczennica 
klasy V a, 
III miejsce - Rozalia 
Piotrkowska z klasy V b. 
Wyróżnienie zostało 
przyznane Martynie Ka-
sprzyk z klasy V b. 

Konkurs zorganizowała 
pani Ewa Iwanowska. 

30 października 2015 roku 
w Zespole Szkół w Olecku 
nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu „Happy Hallowe-
en” na najpiękniejszy lam-
pion, w którym udział wzię-
li uczniowie szkoły podsta-
wowej. Konkurs cieszył się 
ogromną popularnością - 
dostarczono aż 48 lampio-
nów. 
 W kategorii klas I - III 
zwyciężyły prace autorstwa: 
I miejsce - Maja Fiedoro-
wicz uczennica klasy I c, 
II miejsce - Weronika Ku-
lik z klasy II b, 
III miejsce - Juliusz Kłos 
uczeń klasy Ib oraz Domi-
nik Piotrowski z klasy III 
a. 

Jesienna sałatka 
Składniki 

Trzy marchewki, jabłko, kawa-
łek pora, majonez, jogurt natu-
ralny, sól, pieprz, cukier. 
Przygotowanie 
1.Obierz marchewki i jabłko. 
2.Następnie je starkuj na śred-
nich oczkach, a por pokrój w 
drobne paski. 
3.Gdy już to zrobiłeś, to 
wszystko wsyp do miski i dodaj 
trzy łyżki majonezu i jogurt 
naturalny. 
4.Dosyp szczyptę soli, cukru i 
pieprzu. 
5.Teraz wymieszaj i gotowe. 

  
SMACZNEGO! 

 

 

Gałązki wiśniowe 
W andrzejki należy ściąć 
kilka gałązek wiśni i 
wstawić do wazonu z 
wodą. Jeśli choć jedna 
gałązka wypuści listki na 
Boże Narodzenie, zapo-
wiada to szybkie spełnie-
nie marzeń.  

 
Wróżba ze sznurkiem 

Rzuć za siebie skakankę 
lub sznurek. Jeżeli ułoży 
się w literę, to będzie to 
pierwsza litera imienia 
przyszłego męża lub żo-
ny. 

Wróżby z butelką 

Na tekturowym kole wydzie-
lono 6 pól, na każdym 
umieszczona jest jedna wróż-
ba. Uczestnik zabawy kręci 
butelką z wymalowanymi na 
szkle "magicznymi" znakami 
i odczytuje wróżbę - tą którą 
wskazała szyjka butelki np.: 
 czeka Cię niespodziewa-
ny wyjazd 
 czeka cię wizyta u sto-
matologa 
 niebawem dostaniesz 
piękny prezent 
 czeka cię miła niespo-
dzianka 
 zaprzyjaźnisz się z nową 
osobą 

Pajacyk miał długie nogi, na 
których nosił trzewiki z kory 
drzewnej. Ubranie było z pa-
pieru w kwiatki. Jego rę-
ce  nie odznaczały się niczym 
szczególnym. Natomiast nos 
posiadał niezwykłą właści-
wość. Nie służył on tylko do 
wąchania. Gdy Pinokio kła-
mał, jego narząd węchu wy-
dłużał się. 

Druga książka którą 
mogę polecić to: 
„Pinokio” 
FRAGMENT KSIĄŻ-
KI: 
Pinokio to mały pajac, 
którego wyrzeźbił Dże-
petto. Mieszkali oni w 
małej, ubogiej chatce, 
klepiąc biedę. 

Jego czapeczka była wykona-
na z ośródki chleba. Nie była 
to jakaś „ozdoba”, ale Pinokio 
nią nie gardził. 
Wszystkie części 
twarzy: oczy, 
uszy, usta, nos, 
włosy ,...miał 
wyrzeźbione z 
drewna… 
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Wróżby andrzejkowe 

Polecam przeczytaj 

Czary mary, wosku la-
nie, 

  co ma stać się, niech się 
stanie! 

Wróżby z wosku dotyczy-
ły miłości i pomyślności 
w nadchodzącym roku. 
Wosk wlany przez dziurkę 
do miski ułoży się w jakiś 
kształt. Podlega on inter-
pretacji. 

Runy 

Runy (alfabet runiczny) 
rzucone na stół przedsta-
wiały różne wydarzenia.  

W dniu 7.11.2015r. na 
Hali Lega w Olecku 
odbyły się zawody w 
pływaniu „Warmia i 
Mazury pływają” re-
prezentanci naszej 
szkoły zajęli bardzo 
dobre miejsca: 
W kategorii 1 - 6 lat i 
poniżej na dystansie 15 
m chłopców udział 
wzięły 2 osoby, najle-
piej wypadł zajmując 
I miejsce Łukasz Wiński 
00:27:79 
w kategorii 2 - 7-9 lat 
na dystansie 25 m 
chłopców udział wzięło 
14 osób z wynikiem  

III miejsca zajął Kornel 
Romotowski 00:20:66 
w kategoria 3 - 10-12 lat 
na dystansie 25 m  uczest-
niczyło 11 osób, najlepiej 
wypadli zajmując 
VII miejsce Eryk Czapleje-
wicz 00:23:24 oraz 
X miejsce Konrad Kamiń-
ski 00:27:02 

Natomiast w kategorii 
dziewcząt w wieku 3 - 10-
12 lat na dystansie 25 m 
dystans udział wzięły 23 
osoby, najszybsze z na-
szej szkoły okazały się na 

IV miejscu Rebeka Kasprzak 
00:18:27 
XIII miejscu Amelii Ropel 
00:25:74  
XVII miejscu Paulina Uliń-
ska 00:29:36. 


