
 
Z zeszytów…. 

 Żółw musi być z 
wierzchu twardy, 
bo w środkowej 
części jest zupełnie 
miękki. 

 Ptaki bardzo 
różnią się od 
gadów - lataniem 
i budową gęby. 

 Liść ma taka rolę 
w życiu, że musi 
cały czas wdy-
chać i wydychać. 

 Gryzoń to zwie-
rzę, które ogry-
za, co tylko może, 
np. jabłka, zosta-
wiając ogryzki. 

 Węgiel rośnie na 
drzewach. 

 Białe motyle, któ-
rych dzieci żrą ka-
pustę, nazywają się 

kapuśniaki. 

 Kangurzyca nosi 
dziecko w torebce. 

 Kurczęta są produk-
tem jaj sadzonych. 

 Lekarz przed ope-

racją myje ręce i 
pielęgniarki. 

 Linijka 20 centyme-
trowa ma ponad 20 
centymetrów. 

 

           Zasłyszane 

od nauczycieli…. 

 Wstań i zobacz jak 
siedzisz! 

 Krzyczcie półgłosem, 
bo jestem zatrudniony 
na pół etatu. 

 Pamiętajcie! W ze-
szycie jak w życiu, 
margines zostaje z bo-
ku. 

 Dlaczego jesteś spię-
ty jak agrafka? 

 Żeby było szybciej to 
jedną ręką będę pisać a 
drugą mówić. 

 Ponieważ mamy 
zaległości do wojny 
przystąpimy później. 

 Po waszej lekcji trzeba 
iść na reanimację. 

 Ponieważ nie mam 
wam już nic do powie-
dzenia, więc siedźcie 
prosto i patrzcie przed 
siebie. 

 Jeśli już musicie grać w 
karty na lekcjach reli-
gii, to przynajmniej 
sprawcie sobie karty z 
wizerunkami świę-
tych. 
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Jeszcze Polska nie zginęła,  
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 
 
Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem War-
tę, 
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy  



8 listopada 2016 r. w ROK 
„Mazury Garbate” w Olecku 
odbył się już po raz  XII Gminny 
Konkurs Pieśni Patriotycznej w 
kategorii przedszkoli i klas „0” 
oraz klas I – III.  Cele konkursu to 
m.in. propagowanie wśród naj-
młodszych wartości patriotycz-
nych, rozwijanie poczucia tożsa-
mości narodowej oraz rozwijanie 
zamiłowania do śpiewu.  Najwięk-
szą  muzykalnością i wrażliwością 
artystyczną wg. jury konkursu 
wykazali się następujący ucznio-
wie z naszej szkoły:  Lena Grześ  
w utworze „Przybyli ułani”(I 

kategoria – dzieci w wieku przed-
szkolnym) zdobywając   III miejsce 
oraz  I miejsce w kategorii klas I – 
III zdobył zespół  „Stokrotki” z 
utworem zatytułowanym „Polska”. 
Zwycięzców przygotowywały na-
uczycielki: Krystyna Jankowska, 
Katarzyna Fiećko i Anetta Boraw-
s k a .  
Natomiast 9 listopada swój patrio-
tyzm śpiewem wyrazili uczniowie 
kl. IV – VI oraz uczniowie klas 
gimnazjalnych. Bardzo nas cieszą 
wyniki konkursu,  i w tej kategorii 
mamy również utalentowaną mło-
dzież. I miejsce zdobył śpiewając 
pieśń „Dziś idę walczyć mamo” 

Eryk Czaplejewicz (kategoria 
kl. IV – VI), ponadto wyróż-
niono Hannę Malwinę Dzio-
kan, której interpretacja  utwo-
ru „Czerwone maki na Monte 
Cassino” wzbudziła wielkie 
uznanie  publiczności. W kate-
gorii klas gimnazjalnych Emi-
lia Czajewska zajęła II miejsce 
przypominając nam zapomnia-
ną już pieśń „Róża i bez”. Do 
konkursu młodzież przygoto-
wała nauczycielka Magdalena 
Stachowicz. Serdecznie gratu-
lujemy zwycięzcom i życzymy 
dalszych sukcesów! 
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Konkurs Pieśni Patriotycznej 

kich Polaków, postano-
wiliśmy go uczcić w 
s p os ó b  r ad os n y…
M o n t a ż  s ł o w n o -
muzyczny przygotowa-
ny przez p. A.Klimasarę 
połączył elementy histo-
rii ze współczesnością i 
dał wyraz naszego przy-

W poniedziałek-14 listopada 
2016roku- w Zespole Szkół w 
Olecku odbył się apel z okazji 
98. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Jego 
hasłem przewodnim by-
ło ,,Kocham Cię, Polsko”. 
Ponieważ Święto Niepodległo-
ści to dzień radosny dla wszyst-

        

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 
wiązania do historii, tradycji, 
kultury, które kształtują naszą 
t o ż s a m o ś ć  n a r o d o w ą .   
www.zsolecko.pl 

Andrzejki 

Andrzejki, zwane także 
Jędrzejki lub Jędrzejówki 
to święto orga-
nizowane w 
wigilię święte-
go Andrzeja, 
patrona Grecji, 
Szkocji i Rosji. 
Pochodzenie 
andrzejkowych 
wróżb do końca 
nie jest znane. Obecnie 

Andrzejki (wróżby 
andrzejkowe) nie są 
traktowane z taką 

powagą, jak w przeszłości. 
Zabawy andrzejkowe jednoczą 
osoby obojga płci, a same 
wróżby dotyczą różnych dzie-
dzin życia, nie tylko zamąż-
pójścia. Andrzejki są także 
dobrą okazją do zorganizowa-
nia zabawy - później, już 1 
grudnia zaczyna się adwent, 
czas gdy osoby wierzące po-
winny wystrzegać się hucz-
nych zabaw. Źródło ilustracji: 
naskrajnej.pl 
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BIBLIOTEKA IN-
FORMUJE ! 
 
ZESTAWIENIE  WY-
POŻYCZEŃ ZA 
OKRES IX – XI  2016 
 Kl.II A-  148 książek; 
 Kl.II B – 116 książek; 
 Kl.II C – 140 książek; 
 Kl.III A – 108 książek; 

 Kl.III B – 216 książek; 
 Kl.IV A -  65 książek; 
 Kl.IV B – 96 książek; 
 Kl.V A – 109 książek; 
 Kl.V B- 141 książek; 
 Kl.VI A – 69 książek; 
 Kl. VI B – 101 książek. 
Najwięcej wypożyczeń 
jest w klasie III B, a  
najlepszą czytelniczką 
całej szkoły podstawo-

wej 
zosta-
ła 
Kinga 
Dę-

bowska.  
 
Serdeczne gratulacje ! 
Zapraszamy do świata książek! 

Hallowen’owo było nam... 
Cały tydzień w dniach 
18-25 października w 
naszej szkole można było 
podziwiać po raz kolejny 

Halloweenowe dynie. 
Wystawa została zorga-
nizowana tuż przed ob-
chodami święta Hallowe-
en, które we wszystkich 
krajach anglojęzycznych 
przypada 31 październi-
ka. Celem wystawy było 
przybliżenie tradycji 
panujących w krajach, w 
których mieszkańcy po-
sługują się językiem an-
gielskim. 

    Dynie przygotowane 
przez uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
brały udział w konkursie 
na najciekawszy projekt 
wykonany przez całą ro-
dzinę. Komisja konkurso-
wa w składzie: pani 
Agnieszka Kopycka, pani 
Małgorzata Marcinkie-
wicz, pani Anna Klimasa-
ra brała pod uwagę pomy-
słowość oraz sposób połą-
czenia innych materiałów 
dekoracyjnych z poma-
rańczowym warzywem. 
W tym roku z pewnością 
ich nie brakowało.  
 
Jury przyznało następują-
ce miejsca: 
- I miejsce –Szymon Sie-
maszko, kl. II b Szkoła 
Podstawowa 
-II miejsce – Juliusz Kłos, 
kl. II b, Szkoła Podstawo-

wa 
-
III 

miejsce – Weronika i Julia 
Kulik, klasa II a i III b.  
E.I. 



1 XI - Dzień Wszyst-
kich  Świętych 
11 XI - Święto Od-
zyskania Niepodle-
głości 
21 XI - Światowy 
Dzień Życzliwości i  
Pozdrowień 
1705 - Król August 
II Mocny ustanowił 
Order Orła Białego, 
od 4 lutego 1921 
najstarsze i najwyż-
sze odznaczenie 
Rzeczpospolitej, 
przywrócone ustawą 
z 16 października 
1992. 
1916 - W Warszawie 
rozpoczął się zjazd 
zjednoczeniowy or-
ganizacji skautowych 
Królestwa. Związek 
Harcerstwa Polskie-
go, Polska Organiza-
cja Skautowa oraz  
Związek Skautów 
Polskich i Junactwa 
połączyły się w jedną 
organizację - Zwią-
zek Harcerstwa Pol-
skiego. 
1836 -  Fryderyk 
Chopin opuścił na 
zawsze Polskę. 

1952 - Pierwszy amerykański 
wybuch termojądrowy.  
1980 - Amerykańska sonda 
"Voyager I" przekazała na Zie-
mię zdjęcia 
 Saturna, przelatując w odległo-
ści 124 tys. km od tej planety.  
1981 - Karaibskie wyspy Anti-
gua, Barbuda i Redonda otrzy-
mały niepodległość. 
2004 - Wybory prezydenckie w 
Stanach Zjednoczonych. Zwy-
ciężył G.W. Bush, republika-
nin. 
1866 - Bronisław Piłsudski, 
brat marszałka Rzeczpospolitej, 
etnograf. Za działalność patrio-
tyczną został zesłany na Sybe-
rię. Prowadził i był kustoszem 
muzeum we Władywostoku. Po 
powrocie do kraju w 1906 opu-
blikował wyniki badań nad 
ludami paleoazjatyckimi. 
1946 - W Warszawie ukazał się 
pierwszy numer tygodnika 
"Stolica". 
1992 - Bill Clinton został wy-
brany na 42 prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. 
1997 - Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna opublikowała 
informację o odkryciu dwóch 
nowych księżyców Uranu. 
1935 - W Warszawie otwarto 
Instytut Węgierski. 
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Kalendarium 

 

1918 – Józef Piłsudski przy-
bywa  z Magdeburga do 
Warszawy po zwolnieniu z 
wiezienia.  
1918  
- kapitulacja Niemiec i za-
kończenie I wojny świato-
wej 
 – dekret o najwyższej wła-
dzy reprezentacyjnej Repu-
bliki Polskiej. Józef Piłsud-
ski zostaje Tymczasowym 
Naczelnikiem Państwa. 
 1931 - Założono Polski 
Związek Tenisa Stołowego 
1947 - Reaktywowano Bia-
łowieski Park Narodowy 
1960 - Odbyła się pierwsza 
w Polsce wystawa pudli. 
2010 -  W Warszawie 
otwarto Centrum Nauki KO-
PERNIK 

1. Ile lat Pani pracuje w naszej szkole? 

16 lat. 

2. Czy lubi Pani swoją pracę? 

Bardzo lubię.  

3. Co spowodowało, że zaczęła Pani pracę jako nauczy-
ciel? 

Skończyłam studia, najpierw polonistykę, potem historię i 
tak zaczęła się moja przygoda z nauczaniem. 

4. Jaki przedmiot sprawiał Pani najwięcej trudności, 
gdy chodziła Pani do szkoły? 

Jestem typową humanistką, więc – matematyka. 

5. Czy lubiła Pani w latach szkolnych przedmiot, które-
go Pani teraz uczy? 

Tak, najbardziej.  

6. Kim chciała Pani zostać, gdy chodził Pani do pierw-
szej klasy? 

Już w szkole podstawowej, jeżeli ktoś mnie pytał, kim 
chciałabym zostać w przyszłości, to odpowiadałam, że 
nauczycielką historii. 

7. o Pani uważa za swój największy sukces jako nauczy-
ciela? 

Największymi sukcesami są sukcesy moich uczniów. 

Jeżeli, któryś z nich zajmie wysokie miejsce w konkursie, 
bardzo mnie to cieszy i jestem z nich dumna. Sukces to też 
to, że osiągają dobre wyniki. Największym sukcesem będzie 
jednak to, gdy w przyszłości sięgną po książkę, będą znać 
historię swojego kraju, czy posługiwać się poprawną polsz-
czyzną. 

9. Jakie są wady a jakie zalety pracy jako nauczyciel? 

Praca nauczyciela wymaga wielkiego zaangażowania, 
czasami poświęca się jej cały swój czas, gdyż trzeba przygo-
tować się do lekcji (nie tylko uczniowie maja pracę domo-
wą), sprawdzić sprawdziany, kartkówki, wypracowania            
i inne prace. Przykre jest też, gdy uczniowie zachowują się 
niewłaściwie, lekceważą naukę, nie uczą się. Ogromną wadą 
jest również biurokracja.  

Zaletami z  całą pewnością są satysfakcja z wykonywanej 
pracy, kontakt z młodzieżą w różnym wieku, kształtowanie 
ich młodych umysłów. Każdy dzień pracy w szkole przynosi 
coś nowego, innego – tu nie ma czasu na nudę. Do zalet 
należy też dodać wolne wakacje. 

10. Dlaczego wybrała Pani akurat te przedmioty naucza-
nia? 

Zaczęłam interesować się historią dzięki nauczycielce             
w szkole podstawowej, od zawsze też uwielbiałam czytać          
i pisać wypracowania.  

Listopad 2016 

Wywiad z panią Anną Szyłkiewicz 

          

Myśli niedokończone 

Smutno mi, gdy... coś mi nie wychodzi. 
 
Cieszę się, kiedy... mam chwilę dla siebie i 
mogę poczytać. 
  
Otuchy dodają mi... moje dwie córki. 
 
Miłość … uskrzydla. 
 
Nienawiść… spala człowieka. 
 
Trudno w to uwierzyć, ale…lubię dużo jeść. 
 
Olecko jest dla mnie... kotwicą. 

Kiedyś chciałam zostać... projektantką mo-
dy, szyłam ubrania moim lalkom. 
 
Najbardziej lubię zupę... szczawiową. 
 
Moją ulubioną porą dnia jest... ranek. Ponie-
waż... przygotowuję się do pracy, piję ulu-
bioną kawę i czekam na to, co przyniesie 
dzień. 
 
Muzyka, która mnie uspokaja... polski rock (z 
poprzedniego wieku). 
 
W dzieciństwie bałam się... czarnej wołgi. 
 
 

Luźne Na poważnie 
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Warmia i Mazury pływają 
miejsce Karolina Kopycka 

00:20:30, 16 
miejsce Wiktoria 
Leszczyńska 
00:22:07. Chło-
pacy na dystans 
25m. 15 miejsce 
Eryk Czapleje-
wicz 00:18:65.  

 

W dniu 05.11.2016r. od-
były się zawo-
dy pływackie 
,,Warmia i Ma-
zury pływają” 
.W kategorii 1-
6 lat 2 miejsce 
zdobyła Lena 
Czaplejewicz z 
czasem 00-
00:17:20 na 15 
metrów.  Z 
kategorii 
dziewczyn na 25m.  10-

12  lat 1 miejsce Rebeka 

Kasprzak   00:15:39, 13 

Mistrzostwa w tenisie stołowym 
W dniu 26.10.2016r od-
były się Drużynowe Mi-
strzostwa Powiatu w Te-
nisie Stołowym Szkół 
Podstawowych i Gimna-

zjalnych. Organizatorem 
był Zespół Szkół w 
Olecku .Wszystkie dru-
żyny z naszej szkoły, 
które były pod opieką 

pani Marzeny Jasińskiej awan-
sowały na Mistrzostwa Rejo-
nu. Szkoła Podstawowa  
I miejsce Rafał Bartnicki, Ja-
kub Maciejewski.  

Żywa lekcja historii 
W atmosferze dobrej zaba-
wy, ilustrowanej wieloma 
rekwizytami z epoki śre-
dniowiecza, uczniowie 
Zespołu Szkół w Olecku 
utrwalili wiedzę historyczną. 
    9 listopada 2016 r. naszą 
szkołę odwiedzili członko-
wie Bractwa Rycerskiego z 
Gniewu z Mistrzem Jacen-
tym Ordowskim na czele. 
Nietypowej lekcji przewo-
dzili: wojowie Mieszka I 
oraz damy dworu. Tematem 
żywej lekcji historii był 
bowiem chrzest Polski. 
Podczas spotkania goście 
przenieśli nas w czasy 
kształtowania się naszej 

państwowości, początków 
chrześcijaństwa na zie-
m i a c h  p o l s k i c h .   
    Dowcipnym opowie-
ściom towarzyszył pokaz 
uzbrojenia. Osobiście moż-
na było zobaczyć i dotknąć, 
a nawet poczuć ciężar 
włóczni, zbroi czy tarczy. 
Goście próbowali zacieka-
wić widzów nie tylko ży-
wym dialogiem, lecz ak-
t y w n y m  w łą c z e n i e m 
uczniów w przebieg insce-
nizacji. Kilkoro uczniów 
zostało zaproszonych do 
odgrywania ról bohaterów. 
Na scenie pojawili się więc 
Mieszko (Kacper Stawicki) 

i Dobrawa (Natalia Domitrz). Scena 
zaślubin książęcej pary pozostawiła na 
widzach niezapomniane wrażenie. Na 
zakończenie na arenie stanęli wojowie. 
W a l c z y l i  k i ś c i e n i a m i 
(średniowiecznymi maczugami), a 
tarczami osłaniali swoje ciała. Ich 
pojedynek wzbudził niekłamane emo-
cje. Publiczność często wybuchała 
śmiechem i nagradzała aktorów grom-
kimi brawami. Chętnych do odgrywa-
nia ról było jak zawsze bardzo wielu. 
Reakcje dzieci i młodzieży na prezento-
wane treści były nad wyraz żywe            
i spontaniczne.  

Anna Karolina Szayłkiewicz 

              

ona. Oczywiście zakochują 
się w sobie i razem przeży-
wają świetne przygody. Czy 
zostaną parą? Co się potoczy 
dalej? Tego dowiecie się czy-
tając tę książkę.  
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Polecam, przeczytaj! 
Warto przeczytać książkę pt.  

,, Gwiazd naszych wina”. Opowia-
da on o dziewczynie, która mam 

raka i myśli, że niedługo umrze. Poznaje 
chłopaka, który też jest ciężko chory jak 

 
Polecam, obejrzyj! 
W tym wydaniu polecam Wam obej-
rzeć film ,,Zakwakani" . Film opowiada 
o rodzeństwie kaczek, których ojca-
mędrca chce porwać zła czarodziejka. 
Co się stanie z mędrcem? Tego do-
wiecie się oglądając tę komedię.  

Mam nadzie-
ję, że zacie-
kawiłem Was 
i wybierzecie 
się do kina:).  

Zupa krem z dyni 
 
Składniki 
1 kg dyni 
1 marchew 
1 cebula 
2 ząbki czosnku 
3 szklanki bulionu 
drobiowego 
sól 
pieprz 
2 łyżki oliwy z oliwek 
4 łyżki śmietany 18% 
Przygotowanie 
Dynię obieramy, usu-
wamy pestki, kroimy 
na kawałki. Marchew, 
cebulę i czosnek 

obieramy i kroimy na 
mniejsze części. 
Wszystkie składniki 
przekładamy do garn-
ka z grubym dnem, 
dodajemy 
oliwę z oli-
wek i pod-
smażamy, 
stale miesza-
jąc przez 
mniej więcej 
3 minuty. 
Warzywa zalewamy 
bulionem i gotujemy 
pod przykryciem oko-

ło 30 minut. Po tym czasie 
warzywa powinny być mięk-
kie. Całość rozdrabniamy 
blenderem, aż zupa nabie-
rze konsystencji kremu. 

Przy-

prawiamy solą i pieprzem 
do smaku.  


