
 
Wykładowca zwraca się 
d o  s t u d e n t ó w : 
- Osoba, która odpowie 
na moje następne pyta-
nie, ma zaliczone zaję-
cia i może iść do domu. 
Ktoś z sali rzuca w tym 
momencie długopis pod 
nogi prowadzącego. 
- Kto to zrobił?! 
- Ja. Dziękuję, do widze-
nia. 
 
Amerykańscy naukowcy 
szukali najstarszego 
człowieka na świecie. 
Dotarli do informacji, 
jakoby gdzieś na Syberii 
mieszkał człowiek mają-
cy 187 lat. Wyruszyli z 
ekspedycją, szukali i 
znaleźli. Pytają: 
- Ile pan ma lat? 
- W tym roku kończę 
188. 
- Pan musi iść z nami! 
Będzie pan sławny! 
- Nie wiem czy mnie tata 
puści. 
- Tata?! A gdzie jest 
pana tata? 
- Poszedł z dziadkiem 
na ryby. 
Standardowy telefon do 

działu IT: 
- Pomoc techniczna, 
słucham? 
- Mój komputer nie dzia-
ła. 
- OK, co się dzieje, gdy 
próbujesz go włączyć? 
- Nic. 
- Czy kabel zasilający 
jest podłączony? 
- Nie widzę, strasznie 
tutaj ciemno. 
- To zapal światło. 
- Nie mogę, jest jakaś 
awaria i nie mamy prą-
du. 
 
- Tato,już nigdy więcej 
nie pójdę z tobą na 
sanki!  
- Nie gadaj tyle synu 
tylko ciągnij! 
 
Pan się pyta Jasia 
gdzie mieszka.  
-Jaś mówi z rodzicami.  
A gdzie mieszkają 
Twoi rodzice?  

-W domu.  
A gdzie jest twój dom?  
-Obok domu sąsiada.  
A gdzie mieszka twój 
sąsiad?  
-Nie uwierzy pan.  
-Uwierzę.  
-Obok mojego domu 
 
Przed sklepem w lesie stoi w 
kolejce mnóstwo zwierząt: niedź-
wiedzie, lisy, wilki, jeże itp...  
Przez kolejkę przepycha się 
zając.  
Rozpycha inne zwierzęta łokciami, 
wreszcie jest na początku kolej-
ki!  
W tym momencie łapie go niedź-
wiedź i mówi:  
- Ty zając, gdzie się wpychasz?! 
Na koniec i mach rzuca go na 
koniec  
kolejki.  
Zając znowu się przepycha, ale 
znowu łapie go niedźwiedź i od-
rzuca  
na koniec.  
Zając powtarza swój wyczyn 
jeszcze kilka razy, ale za każdym  
razem niedźwiedź wyrzuca go na 
koniec.  
Wreszcie obolały zając otrzepuje 
się z kurzu i mówi do siebie:  
- Nie to nie. Nie otwieram dzisiaj 
sklepu! 
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Zgodnie z zapowiedzią 
przedstawiamy  drugi             
z ośmiu powodów, który 
spowoduje, że łatwiej bę-
dzie Ci znaleźć motywację 
do nauki języka niemiec-

kiego:  
 
2.Niemcy należą do 
najsilniejszych pod 
względem gospodar-
czym krajów na świe-
cie. 
 
Niemcy są największą 
potęgą gospodarczą          
w Unii Europejskiej           
i czwartym najlepiej roz-
winiętym gospodarczo 
krajem na świecie.          
W skali światowej są 
drugim największym 

eksporterem. Niemieckie 
przedsiębiorstwa cieszą się 
doskonałą renomą na skalę 
międzynarodową. Ważny-
mi branżami są m.in. pro-
dukcja samochodów i bu-
dowa maszyn, elektrotech-
nika, chemia oraz techno-
logie ochrony środowiska       
i nanotechnologia. 
I nie zapomnijmy o tym, że 
Szwajcaria, inny kraj nie-
mieckojęzyczny, ma jeden 
z najwyższych standardów 
życia na świecie. 

Dlaczego warto  uczyć się jęz. niemieckiego?cz.II 

pierwszej lekcji języka nie-
mieckiego. Rozwiązanie 
przekaż nauczycielowi 
przedmiotu. Twój wysiłek z 
pewnością będzie doceniony! 

DEUTSCH IST EIN-
FACH - NIEMIECKI 
WCALE NIE JEST 
TRUDNY  
W tym numerze możesz 
sprawdzić, ile zapamiętałeś z 
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piosenki „Despacito”, 
klasa Ib tańczyła do 
utworu „Chocolate”. 

Przedstawi-
cielki starszych klas 
szkoły podstawowej i 
gimnazjum po obejrze-
niu tak wspaniałego 
występu, z radością 
przyjęły do grona 
szkolnych kolegów i 
k o l e ż a n e k 
uczniów klas 
p ierwszych. 
Korzystając z 
okazji, złoży-
ły im życze-
nia wszelkiej 
pomyślności 
na nowej 
ścieżce karie-

ry szkolnej. 
P i o s e n k ą 

„Ślubowanie ” pierw-
szoklasiści przeszli do 
oficjalnej części pro-
gramu. Po wprowadze-
niu sztandaru szkoły 
wszyscy zebrani od-
śpiewali hymn pań-
stwowy oraz hymn 
szkoły. Dyrektor S. 
Kopycki skierował 
kilka słów do bohate-
rów tego dnia, po czym 
zaprosił ich do uroczy-
stego ślubowania. Pod-
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Ślubowanie klas pierwszych  

Szkoła Podstawowa 
Nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. ks. Jana Twardow-
skiego w Olecku uroczyście 
przyjęła w swe progi 33 nowych 
uczniów. Pierwszoklasiści w 
obecności dyrekcji szkoły, swo-
ich rodziców, rodzeństwa, 
dziadków i babć 14 listopada 
2017 r. ślubowali „być dobrymi 
i uczciwymi; strzec honoru i 
dobrego imienia Szkoły; szano-
wać nauczycieli, przełożonych i 
rodziców; uczyć się tego, co 
piękne; kochać swoją Ojczy-
znę”.  

Zanim jednak nastąpi-
ło uroczyste pasowanie na 
uczniów, dzieci zaprezentowały 
przygotowany pod okiem swo-
ich nauczycielek program słow-
no-muzyczny. Na początku 
uczniowie klas Ia oraz Ib wy-
śpiewali o sobie kilka słów w 
piosence „Oto ja”, po czym 
indywidualnie zaprezentowali 
się publiczności w krótkich 
wierszykach. Następnie na 
chwilę pierwszaki udały się w 
sentymentalną podróż do przed-
szkola, wspominając czasy lalek 
i misiów, ale szybko stwierdzi-
ły, że wolą szkołę, bo mogą się 
w niej nauczyć wielu ciekawych 
rzeczy. Siedmiolatki demonstro-
wały nie tylko swoje talenty 
recytatorskie i wokalne, ale 
również taneczne. Klasa Ia za-
prezentowała się w układzie do 

 

czas pasowania dzieci na uczniów 
naszej szkoły wicedyrektorzy, p. 
M. Michałowska oraz p. J. Kosa-
kowski, wręczali uczniom pamiąt-
kowe dyplomy.  

Do życzeń i podzięko-
wań przyłączyli się również rodzi-
ce naszych uczniów, w imieniu 
których głos zabrała pani Anna 
Nikielec. Rodzice przygotowali też 
swoim pociechom upominki i słod-

ką niespo-
d z i a n k ę . 
D z i e c i 
otrzymały 
od nich 
kuferki z 
pomocami 
dydaktycz-
nymi, a na 
k o n i e c 

wszyscy zajadali się pysz-
nym tortem. 

Nad przygotowaniem uro-
czystego ślubowania czuwały 
nauczycielki: K.Fiećko, A. 
Gryniewicz, M. Marcinkie-
wicz, A. Stasiak. Opieku-
nem sztandaru był p. R. 
Sienica. 

Agnieszka Gryniewicz 



to hasło przewodnie spo-
tkania, podczas którego 
dzieci miały okazję wspól-
n i e  p o b a w i ć  
się ,porozmawiać, potań-
czyć, pośpiewać, poryso-
wać i lepiej poznać się. Po 
wspólnej zabawie na 

wszystkie dzieci czekał 
słodki poczęstunek przy-
gotowany przez przed-
szkolaków i ich rodzi-
ców. Zadowoleni, ale 
p r z ede wsz ys t k i m 
uwrażliwieni na uczucia 
innych i przekonani o 

akceptacji odmien-
ności, pierwszokla-
siści wrócili do 
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„Jesteśmy różni, ale tacy sami – wszyscy jesteśmy przyjaciółmi” 

        jesień 

ZABAWKI Z SUROWCÓW WTÓRNYCH 
W ramach Tygodnia Eduka-
cji Globalnej uczniowie klas 
I i II na zajęciach szkolnych 
rozmawiali o możliwości 
wykorzystania odpadów 
jako su-
r o w c ó w 
w t ó r -
n y c h . 
Rozwija-
jąc swoją 
kreatyw-
ność, a 
przy tym 
d o b r z e 
się ba-
wiąc wy-
k o n a l i 

zabawki z rolki po 
papierze toaletowym i 
butelkach plastiko-
wych. Swoje  prace 
zaprezentowali spo-

łeczności szkolnej w formie 
wystawy na korytarzu szkol-
nym. 

16 listopada 2017r. ucznio-
wie klasy Ib  udali się z wi-
zytą do Przedszkola z Od-
działami Integracyjnymi Kra-
snal      w Olecku, by wspól-
nie z przedszkolakami z gru-
py Kropelki świętować Mię-
dzynarodowy Dzień Toleran-
cji. „Jesteśmy różni, ale 
tacy sami – wszyscy 
jesteśmy przyjaciółmi” 

kształcące dzieci i mło-
dzież niepełnosprawną 

z miasta i gminy Olec-
ko oraz z Suwałk. 
Pierwszoklasiści zapre-
zentowali na scenie 
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Lekcja bezpieczeństwa na drodze 
Uczniowie 

klas pierw-

szych Szko-

ły Podsta-

wowej Nr 4 

w Olecku 

wzięli udział w akcji „Bezpieczna droga 

do szkoły” organizowanej przez policję i 

gminę Olecko.  

27 listopada wraz z panią wice-

dyrektor, Małgorzatą Michałowską, 

pierwszoklasiści witali  burmistrza Wa-

cława Olszewskiego oraz oleckich poli-

cjantów. Każde dziecko otrzymało od 

burmistrza kamizelkę odblaskową z her-

bem Olecka. Policjanci przypomnieli 

młodym uczestnikom ruchu drogowego, 

jak i gdzie bezpieczne przechodzić przez 

ulicę oraz jak być widocznym na drodze, 

zwłaszcza na rowerze.  

Spacer poza terenem szkoły był 

okazją do tego, by przełożyć wiedzę na 

umiejętności. Uczniowie klas Ia oraz Ib 

asekurowani przez burmistrza i policję 

poprawnie przechodzili przez jezdnię na 

przejściach wyznaczonych dla pieszych. 

Agnieszka Gryniewicz 

23 listopada 2017 r. ucznio-
wie klasy Ib wzięli udział 
w Prezentacjach Artystycz-
nych „Widziadło 
2017” w Regional-
nym Ośrodku Kul-
tury zorganizowa-
nych przez Stowa-
rzyszenie "Dać 
Nadzieję" przy 
Środowiskowym 
Domu Samopomo-
cy w Olecku. Te-
goroczną imprezę 
zorganizowano pod hasłem 
„Nie wierz swym oczom - 
sercem patrz”. W prezenta-
cjach brały udział placówki 

"Taniec liści", którego uczyli 
się pod czujnym okiem swo-
ich pań wychowawczyń p. 
K a t a r z y n y  F i e ć k o                       

i p. Małgorzaty 
Marcinkiewicz. 
N i e k t ór z y z 
uczniów mieli 
okazję pierwszy 
raz wystąpić 
przed tak liczną 
publ i czn ością . 
Nie obeszło się 
bez lekkiej tremy. 

Jednak mimo wszystko, 
pierwszaki uwierzyli w siebie 
oraz w swoje możliwości i 
poradzili sobie świetnie.  


