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XIII edycja Góry Grosza 
 

Od 26 listopada do 7 grudnia zorga-
nizowano w naszej szkole akcję Góra 
Grosza. Jest to inicjatywa Towarzy-
stwa „Nasz Dom” pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Jego misją jest dbałość o stabilne 
środowisko rodzinne (własne lub 
czasowo zastępcze) dla dzieci za-
grożonych trwałym zerwaniem więzi 
rodzinnych   oraz wszelkie działania 
zmierzające do zapewnienia bez-
piecznej więzi z bliskimi dorosły-
mi,  warunków do rozwoju,    a także 
odpowiedniego przygotowania do 
samodzielnego życia.   

W naszej szkole Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunem  pa-
nem Tomaszem Wiśniewskim oraz z 
Dyrekcją Szkoły przeprowadzili 
zbiórkę ogólnoszkolną.  Zebrane 
pieniądze zostaną przekazane dla 
najbardziej potrzebujących Domów 
dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka 
i zawodowych rodzin zastępczych.  

W tamtym roku zebrano ogółem           
2 628 129,88 zł. Miejmy nadzieję, 
że w tym roku ta kwota zostanie 
„pobita”.  

 

W piątek 7 grudnia br. o godzinie 
12:00 odbył się apel podsumowujący tydzień 
obchodów Światowego Dnia Niepełnospraw-
nych oraz najważniejsze dla nas wydarzenie 

laureatom zorganizowanych w szkole 
konkursów oraz zrobić z nami kilka 
pamiątkowych zdjęć. pełnych wzruszeń         
i emocji, oglądając relacje sportowe          
z  Igrzysk Paraolimpijskich w Londy-
nie. Pani Joanna zgodziła się wręczyć 
nagrody laureatom zorganizowanych w 
szkole konkursów oraz zrobić z nami 
kilka pamiątkowych zdjęć.  

Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej i przyjaznej atmosferze. Dostar-
czyło nam niesamowitych wrażeń. Cie-
szymy się, że nasi uczniowie tak ak-
tywnie uczestniczyli w spotkaniu z 
panią Asią oraz licznie wzięli udział w 
szkolnych konkursach. 
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7 listopada 2012 r. w ROK           
w Olecku odbył się VIII Gminny 
Konkurs Pieśni Patriotycznej         
w kategorii przedszkolaków oraz 
uczniów klas I – III. W konkur-
sie,  pierwszy etap edukacyjny 
reprezentowany był przez : Zo-
fię Obrębowską – kl. Ia, Alek-
sandrę Chodnicką – kl. Ib, Hannę 
Malwinę Dziokan – kl. Ib, Eryka 
Czaplejewicza – kl. Ia, Tymote-
usza Malinowskiego – kl. IIb, 
Paulinę Ulińską – kl. IIb, Izabelę 
Kalinowską – kl. IIb, Dominikę Sta-
siak – kl. III. Jesteśmy bardzo 
mile zaskoczeni wynikami konkursu. 
W tej kategorii I miejsce utwo-

rem „Warszawianka”, wyśpiewała 
Aleksandra Chodnicka z kl. Ib. 
Olę przygotowała jej wychowaw-
czyni – Aneta Skrzypiec. III miej-

sce w tej samej kategorii zdo-
był uczeń klasy IIa – Eryk 
Czaplejewicz pod kierunkiem 
wychowawczyni – Elżbiety Gorlo. 
Zaśpiewał on piosenkę pt. 
„Serce w plecaku”. Laureaci, 
nagrody w postaci dyplomu i sta-
tuetki, odebrali z rąk pana bur-
mistrza 9 listopada podczas gali 
z okazji  Święta Odzyskania  
Niepodległości. Gratulujemy 
młodym wykonawcom i  życzymy 
sukcesów w następnych konkur-

sach. 

            A.S 

PONOWNE ZWYCIĘSTWO 

W dniu 15.11.2012r odbyły się   Rejony 
Drużynowe w tenisie stołowym w ZTS       
w Olecku.  

Nasza reprezentacja dziewcząt wywalczy-
ła 

I- miejsce SP4  

II – miejsce Gawliki Welkie 

III – SP 
9 Ełk 
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 Sukcesy klas I – III w Konkursie Pieśni Patriotycznej 

Chłopcy zajęli  II miejsce – Damian Fie-
dorowicz , Łukasz Rutkowski. 

          Wszystkie te zespoły zakwalifiko-
wały się aa Drużynowe Mistrzostwa Rejo-
nu w tenisie stołowym. 

Najlepsi w powiecie  

13.11.2012 odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu  w mini  piłce siatkowej „trójki” chłop-
ców i dziewcząt szkół podstawowych. 
Zawody odbyły się  w dwóch miejscach 
dziewczęta grały  w  SP3, natomiast chłop-
cy  w Zespole Szkół w Olecku. 

Reprezentacja dziewcząt w składzie: Joan-
na Łuszczyńska, Emilia Naruszewicz, 
Dominika Miezianko, Gabriela Maciejew-
ska, Krystyna Kwiatkowska, Skorupska 

Weronika, Klaudia 
Zubowicz, Kamila 
Tomczak. Opiekun 
Renata Januszczyk . 

Uczennice zajęły II miejsce w powiecie. 

 

Reprezentacja chłopców w skła-
dzie:Marcin Jańczuk,  Damian Fiedoro-
wicz, Mateusz Kisłowski, Sebastian Sel-
wocki, Norbert Wojciechowski,  Kacper-
Tez.     

 I  m i e j s c e  w  p o w i e c i e .                                      

Opiekun Małgorzata Michałowska 

Gratulujemy i życzymy dalszych         
sukcesów! 

Nasi górą w tenisie  stołowym :)   

 

W dniu 8.11.2012 odby-
ły się Drużynowe Mi-
s t rzos twa Powia tu         
w tenisie stołowym 

dziewcząt  i chłopców  szkół podstawo-
wych i  szkół gimnazjalnych. Zawody 
odbyły się w Zespole Szkół   w Olecku. 

W tych zawodach nasza szkoła zaprezen-
towała się bardzo dobrze. Opiekunem była 
Marzena Jasińska. 

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4: 

  Dziewczęta zajęły I miejsce- Joanna 
Łuszczyńska, Emilia Naruszewicz, Domi-
nika Miezianko. 

WIADOMOŚCI SPORTOWE  

Mistrzostwa Powiatu  w mini piłce 

ręcznej 

30.10.2012 odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu  w mini piłce ręcznej 
chłopców   szkół podstawowych. 
Zawody odbyły się  SP3       w 
Olecku.           

Reprezentacja wystąpiła w skła-
dzie: Adrian Borowski, Przemek 
Kwiatkowski, Przemek Piekarski, 
Paweł Rudowicz,  Patryk Stasiak, 
Dawid Szkup, Mateusz Bąkowski, 
Maciej Nikielec,  Łukasz Rutkow-
ski, Rałał Jakołcewicz . 

  

W końcowej  Klasyfikacji Szkoła Podsta-
wowa nr 4  zajęła II miejsce natomiast 
pierwsze miejsce zajęła  Szkoła Podstawo-
wa nr 3. 

 

Wszystkim sportowcom 
i ich opiekunom         

gratulujemy! 



.                                      

 

    Wigilia św. Andrzeja to czas 
wróżb, lanie wosku i przepowied-
ni. Atmosferę tego dnia można 
było odnaleźć w naszej bibliotece 
gdzie w  listopadzie zorganizowa-
no zajęcia czytelnicze o Andrzej-
kach dla dzieci klas zerowych.  

Bibliotekę odwiedziła wiedź-
ma Dorota, która opowiedziała      
o tradycjach i zwyczajach zwią-
zanych z obchodami wigilii św. 
Andrzeja,  o ciężkim życiu cza-
rownicy. Przeczytała książeczkę 
o "Kłopotach wiedźmy Doroty".  
Z magicznego kociołka wyczaro-
wała zaklęcia, które wykonała 
wspólnie z dziećmi. Zerówkowi-
cze chętnie brali udział we 
wszystkich zabawach.  

Zajęcia przebiegały w atmos-
ferze radości i entuzjazmu, do-
starczyły maluchom nowych wra-
żeń, a bibliotece kolejnych czy-
telników.                                              

• Gdy święty Andrzej ze śniegiem przy-

bieży, sto dni śnieg na polu leży. 

• Na świętego Andrzeja dziewkom            

z wróżby nadzieja. 

• Na świętego Andrzeja trza kożucha 

dobrodzieja. 

• Święty Andrzej wróży szczęście i szyb-

kie zamęście. 

• Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzie-

ja. 

• Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr            

i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie 

sroga zima. 
 

nasza świetlica przeobraziła się w ma-
giczny salon wróżb. Z okazji Andrzejek 
wychowawczynie świetlicy zorganizowa-
ły dla dzieci małą niespodziankę.  

Dwie cyganki przepowiadały przy-
szłość uczniom . Wszyscy byli ciekawi, 
co ich czeka w przyszłości.... 

„Cyganka prawdę ci powie…” 

  Dzięki wróżbom dzieci poznały swoją 
przyszłość zaglądając w serca, dowiedzia-
ły się jakie niespodzianki czekają na nie i 
czy spełnią się ich marzenia... Było masę 
śmiechu. Bawiliśmy się świetnie, był na-
strój, tańce, ciastka i wróżby. 

Andrzejkową imprezę przygotowały 
panie  ze świetlicy. 

 

Andrzejki są wspaniałą oka-
zją do dobrej zabawy, a jednocześnie 
źródłem szacunku dla tradycji i obrzę-
dów ludowych.  

Wróżby pobudzają wyobraźnię 
dziecięcą, pozwalają oderwać się od 
rzeczywistości i przenieść w świat ma-
rzeń i fantazji. 

Dzieci często zastanawiają się co 
ich w życiu spotka, planują i marzą.        
Z niecierpliwością oczekują na ten    
niezwykły, inny niż wszystkie dzień – 
dzień tajemniczych wróżb i czarów. 

Tradycyjnie jak co roku w Andrzejki 

miękka.                      Mateusz 

• Ja chcę drugą lodówkę, bo mi 
się jedzenie nie mieści.   Asia 

• Chciałbym dostać nowego lap-
topa, bo mój jest już stary.  

                                              Rafał 

•  Chciałabym dostać świę-
ty spokój, bo chciałabym 
odpocząć.            

                      Pani Ewa Iwanowska 

 

 

 

• Chcę dostać gogle, narciar-
skie, ponieważ lubię jeździć na 
nartach.                       Konrad 

• Chciałbym dostać samochód, 
bo lubię jeździć.           Kamil 

• Ja chciałbym wielką maskotkę, 
ponieważ jest taka fajna i 

• Chciałabym tablet, ponieważ 
bardzo mi się podoba.  Ilona 

• Ja chciałabym dostać telefon 
dotykowy, bo fajnie się na nim 
klika.                            Natalia 

• Chciałbym dostać nowy samo-
chód, bo mam stary.  
            Pan Jarosław Kosakowski 

 

PREZENTY, PREZENTY… 
Uczniowie i nauczyciele podzieli się swoimi prezentowymi marzeniami  

Andrzejki  

w bibliotece szkolnej 

Andrzejki w świetlicy  
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Przysłowia i powiedzenia związane          

z imieniem Andrzej 



1 XI - Dzień 
Wszystkich  
Świętych 

11 XI - Święto Odzyskania Niepod-
ległości 

21 XI - Światowy Dzień Życzliwości 
i  Pozdrowień 
1705 - Król August II Mocny ustanowił 
Order Orła Białego, od 4 lutego 1921 naj-
starsze i najwyższe odznaczenie Rzeczpo-
spolitej, przywrócone ustawą z 16 paź-
dziernika 1992. 

1916 - W Warszawie rozpoczął się zjazd 
zjednoczeniowy organizacji skautowych 
Królestwa. Związek Harcerstwa Polskie-
go, Polska Organizacja Skautowa oraz  

Związek Skautów Polskich i Junactwa 
połączyły się w jedną organizację - Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego. 

1836 -  Fryderyk Chopin opuścił na zaw-
sze Polskę. 

1952 - Pierwszy amerykański wybuch 
termojądrowy.  

1980 - Amerykańska sonda "Voyager I" 
przekazała na Ziemię zdjęcia 

 Saturna, przelatując w odległości 124 tys. 
km od tej planety.  

1981 - Karaibskie wyspy Antigua, Barbu-
da i Redonda otrzymały niepodległość. 

2004 - Wybory prezydenckie w Stanach 
Zjednoczonych. Zwyciężył G.W. Bush, 
republikanin. 

1866 - Bronisław Piłsudski, brat marszałka 
Rzeczpospolitej, etnograf. Za działalność 
patriotyczną został zesłany na Syberię. 
Prowadził i był kustoszem muzeum we 
Władywostoku. Po powrocie do kraju w 
1906 opublikował wyniki badań nad luda-
mi paleoazjatyckimi. 

1946 - W Warszawie ukazał się pierwszy 

numer tygodnika 
"Stolica". 

1992 - Bill Clin-
ton został wybrany na 42 prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych. 

1997 - Międzynarodowa Unia Astrono-
miczna opublikowała informację o odkry-
ciu dwóch nowych księżyców Uranu. 

1935 - W Warszawie otwarto Instytut Wę-
gierski. 

1918 – Józef Piłsudski przybywa  z Mag-
deburga do Warszawy po zwolnieniu z 
wiezienia.  

1918  

- kapitulacja Niemiec i zakończenie I woj-
ny światowej 

 – dekret o najwyższej władzy reprezenta-
cyjnej Republiki Polskiej. Józef Piłsudski 
zostaje Tymczasowym Naczelnikiem Pań-
stwa. 

 1931 - Założono Polski Związek Tenisa 

• www.sieciaki.pl (SiecioRadio, gazetka internetowa 
„SieWie”, SiecioMinutnik i wiele innych atrakcji) - 
dla młodszych i starszych 

• www.necio.pl (podstawowe informacje o Internecie) 
- dla młodszych 

• www.zyraffa.pl (rozrywka i edukacja dla młodszych) 

• www.matzoo.pl (strona do nauki matematyki) - dla młodszych           

i starszych 

• www.origami.art.pl (strona o starej japońskiej 
sztuce składania papieru-origami) - dla starszych 

• www.muzeumdobranocek.pl (jest to wirtualna 
prezentacja kolekcji zabawek, oryginalnych lalek z filmów, 
gier, plakatów; swoje sale  mają m.in..Bolek i Lolek, Ko-
ziołek Matołek, Reksio, Miś Colargol, Miś Uszatek, Krecik 
i wiele innych) - dla młodszych i starszych 
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Zajrzyj, warto! 
                  Ciekawe strony internetowe 

 

Kartki z kalendarza 
 
 

1905 - Henryk Sienkiewicz odebrał lite-
racką Nagrodę Nobla 

1918 – do Poznania przybywa Ignacy 
Paderewski. Ignacy Paderewski stanie 
niedługo na czele Rządu Polski .  

1925 - Marł Władysław Reymont, polski 
pisarz , laureat Nagrody Nobla  

1978 - Rozpoczęłą się zima stulecia 

1997 -  W Suwałkach odnotowano kra-
jowe rekordowo wysokie  ciśnienie at-
mosferyczne (1054 hPa ) 

2001 - Na ekrany kin weszła ekranizacja 
„Drużyny Pierścienia. 

2007 - Polska weszła do Strefy Schen-
gen 

2008 - Parada tramwajowa z okazji 110 

lecia Komunikacji Miejskiej w Łod 

2008 - Trwa budowa Portu Łódź oraz 
nowej krańcówki tramwajowej Chocia-
nowice - Ikea. 

2011 - Zmarła Violetta Villas. 

2011 - Minęła 30. rocznica wprowadze-
nia stanu wojennego. 

2011 - Narodowe Centrum Sportu otrzy-
mało pozwolenie na użytkowanie Sta-
dionu Narodowego. 

2011 - Zmarł znany dziennikarz Michał 
Sumiński. Miał 97 lat. 

2011 - Adam Hanuszkiewicz -  polski 
aktor, reżyser teatralny (ur. 1924) 

 

1 XII - Światowy Dzień 
AIDS 

3 XII - Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych 

4 XII - Barbórka - Dzień Górnika 

17 XII - Dzień bez Przekleństw 

23 XII -  Światowy Dzień Snowbo-
ardu  

24 XII -  Wigilia 

31 XII -  Sylwester 

502 r.p.n.e. – W Egipcie miało miej-
sce całkowite zaćmienie Słońca. 

1901 - Urodził się Walt Disney amery-
kański producent filmowy(zm.1966) 

 
 



-Dzień dobry, czy możemy prze-
prowadzić z Panią krótki wywiad? 

-Tak, oczywiście. Będzie mi bardzo 
miło. 

 

-Czym zajmowała się Pani przed 
pracą w naszej szkole?  

-Przed pracą w waszej szkole pra-
cowałam w innych szkołach. Obec-
nie pracuje tu oraz w innym gimna-
zjum.  

 

-Dlaczego została Pani nauczy-
cielką języka angielskiego?  

-Nauczycielką angielskiego zosta-
łam, ponieważ od dziecka myślałam 
o pracy w szkole, a po za tym lubię 
ten język.  

 

-Co spowodowało, że zaintereso-
wała się Pani tym językiem?  

-Myślę, że byli to nauczyciele, któ-
rzy mnie uczyli, kiedy jeszcze cho-
dziłam do szkoły. W szkole trafiłam 
na fajnych ludzi, którzy ciekawie 
potrafili przekazać mi swoją wie-
dzę. Myślę więc, że mieli dużo 
wspólnego, że wybrałam tę drogę.  

 

-Ile lat uczyła się Pani aby za-

cząć pracować w naszej szkole?  

-Uczyłam się 5 lat na studiach, a 
potem zaczęłam pracować.  

-Czy myślała Pani o tej pracy od 
dziecka?  

-Myślałam o tym bardzo często i 
tak się złożyło, że zostało to speł-
nione.  

-Ile czasu pracuje już Pani jako 
nauczycielka?  

-To już mój szósty rok pracy.  

-Lubi Pani swoją pracę?  

-Lubię, choć czasem bywa trudna i 
ciężka.  

-Czym zajmuje się Pani po po-
wrocie do domu?  

-Po powrocie do domu spędzam 
czas z rodziną.  

-Ma Pani jakieś hobby?  

-Lubię czytać książki sensacyjne, 
thrillery oraz kryminalne.  

-Jakiej muzyki Pani słucha?  

-Nie mam ulubionego gatunku mu-
zyki. W ciągu dnia nie mam czasu 
by jej słuchać. Słucham jej jedynie 
jadąc do pracy.  

 

Kogo lub co uważa Pani za naj-
ważniejsze w swoim życiu?  

-Za najważniejsze w swoim życiu 
uważam rodzinę.  

 

-Co Panią denerwuje?  

-Strasznie denerwuje mnie fałszy-
wość i dwulicowość.  

 

-Jak spędza Pani wakacje?  

-Mało podróżuję, więc spędzam 
czas w domu.  

 

Dziękujemy za udzielenie odpowie-
dzi na kilka pytań. Do zobaczenia 
na szkolnym korytarzu. 

 

Wywiad przeprowadziły Weronika 
Grądzka i Anna Kopycka z klasy VIA 

oryginalne opakowanie i kilka sztuk zapasowych 
żarówek. Dzięki temu mogły ustanowić rekord 
świata jako najstarszy komplet lampek choinko-
wych na świecie. 

Najstarszy list do Świętego Mikołaja 

W Dublinie odnaleziono dość nietypowy list, była 
to stworzona w 1911 roku lista życzeń do Święte-
go Mikołaja autorstwa dwójki rodzeństwa: 10-
letniej Hannah i 7-letniego Freda. Znalezisko ma 
już 101 lat i ustanowiło rekord świata w kategorii - 
najstarszy list do Świętego Mikołaja na świecie. 
Najstarszy list zawierał dość typowe życzenia, bez 
względu na czasy, w których został napisany, ale i 
takie, których nie spodziewalibyśmy się od dzieci 
w XXI wieku. Na liście życzeń była między inny-
mi lalka, płaszcz przeciwdeszczowy, para rękawi-
czek i różne rodzaje słodyczy.  

Największa świecąca ozdoba świąteczna 

W miejscowości Canberra w Australii niejaki 
David Richards ustanowił rekord Guinnesa na 
największą zewnętrzną świecącą ozdobę świą-
teczną. Do jej stworzenia zużył 29, 63 kilometry 
taśmy LED-owej i 15 tysięcy opasek zaciskowych. 
Ogromna, świecąca struktura, liczyła aż 331 038 
lampek.  

Najstarsze lampki choinkowe 

Pani Vina Shaddick z miejscowości Plymouth w 
Wielkiej Brytanii ubiera swoją choinkę co roku w 
ten sam zestaw świątecznych lampek kupionych w 
1969 roku za 3 funty, czyli niecałe 20 zł. Lampki 
nie tylko ciągle jeszcze świecą, ale posiadają też 

Najdłuższy kawałek ciasta świątecznego 

W Szanghaju, w ramach akcji zorganizowanej 
przez hotel Pudong Shangri-La, mającej na celu 
zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka, 80 
szefów kuchni połączyło swoje siły i stworzyło 
najdłuższy na świecie kawałek tradycyjnego bry-
tyjskiego ciasta świątecznego. Do przyrządzenia 
najdłuższego świątecznego ciasta na świecie zuży-
to 904 jaja, 1045 kg mąki, 209 kg cukru trzcino-
wego, 633 litry śmietany, 401 kg gorzkiej czekola-
dy i 34 kg wanilii. Kiedy tort był gotowy, natych-
miast po oficjalnym zmierzeniu, pokrojono go na 
kawałki i sprzedano.   

                                               Źródło WP..PL 
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Ze względu na fakt, iż w skład 
Zespołu Szkół w Olecku wchodzą dwie 
szkoły integracyjne-podstawówka i 
gimnazjum, przywiązaliśmy do tego 
święta dużą wagę. Tegoroczny dzień 
obchodziliśmy pod hasłem „Sport Osób 
Niepełnosprawnych”.Niepełnosprawni. 
Żyją obok nas. Czasami, bardzo nie-
słusznie, gdzieś w cieniu, pominięci, 
odepchnięci na bok, niedoceniani. W 
swoją pracę muszą wkładać maksimum 
wysiłku i całe serce. Dzielnie stawią 
czoła trudom codzienności, dając przy-
kład siły charakteru i woli życia. 

W naszej placówce zorganizo-
wane były konkursy plastyczne, a także 
wiedzowe. W szkole podstawowej odbył 
się konkurs w kategorii: rysunek i pla-
kat pod hasłem ,,W sporcie jesteśmy 

równi", natomiast w gimnazjum – kon-
kurs wiedzy pt. ,,Historia Igrzysk Pa-
rolimpijskich".  

Igrzyska Paraolimpijskie w pigułce 

Letnie i zimowe Igrzyska Pa-
raolimpijskie odbywają się co cztery 
lata, zazwyczaj kilka dni po Igrzyskach 
Olimpijskich. Organizuje je Międzyna-
rodowy Komitet Paraolimpijski. Są to 
najważniejsze zawody sportowe dla 
sportowców niepełnosprawnych w wielu 
dyscyplinach. Obywają się one w 5 ka-
tegoriach: amputacja kończyn, poraże-
nie mózgowe, niepełnosprawność inte-
lektualna, wózek inwalidzki, niewidomi. 
Wśród osób niezwiązanych bliżej ze 
sportem niepełnosprawnych istnieje 
błędne przekonanie, że sportowcy ci 
prezentują niski poziom sportowy, a 

ich wyniki i rywalizacja ma charakter 
symboliczny. W rzeczywistości para-
olimpijczycy charakteryzują się dużą 
wydolnością fizyczną, często znacznie 
przewyższając możliwości przeciętne-
go człowieka. Co więcej, niejednokrot-
nie są w stanie skutecznie nawiązać 
rywalizację z pełnosprawnymi sportow-
cami. Polscy niepełnosprawni sportowcy 
podbili Londyn i nasze serca. Odnieśli 
ogromny, nigdy dotąd nienotowany suk-
ces w Igrzyskach Paraolimpijskich, 
zdobywając 36 medali. Pokazali, że 
jeśli uprawia się sport z głębokiej po-
trzeby serca, ale także ze zrozumienia 
jego wagi dla swego niełatwego prze-
cież życia, osiąga się tak wiele. Do te-
go sukcesu przyczyniła sie również 
wybitna pływaczka-pani Joanna Mendyk 

                       Ola Wojnowska 

Pokoloruj  
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• W Tym roku sama wy-
konam łańcuch na cho-
inkę. Pomysł z lat dzie-
cięcych, tylko wtedy wycinałam 
łańcuch z gazety modelarz 

 i razem z tatą kleiłam go, był długi i koloro-
wy. Teraz dzieci mają dobrze, więcej pomy-
słów i materiałów w sklepach. Śpiewam 
sama kolędy więc propozycja , naucz się 
proszę choć jednej na pamięć. Tradycja śpie-
wania czy grania pieśni bożonarodzenio-
wych  zanika ,a my raczej w domach włącza-
my magnetofon i leci HEJ KOLĘDA. 
 
• W naszej szkole już kolejny raz od-

będą się eliminacje do konkursu 
kolęd. Zapytaj się wychowawcy o 
szczegóły- dobry pasterz- nauczy-
ciel  gotowy przekazać informacje.  

 
Do stajenki przychodzimy, w niej Jezusa 
odwiedzimy. 
Pojawił się anioł  i wskazał pasterzom drogę 

do stajenki. Owieczki wędruję do Jezusa. 
Która dojdzie tam gdzie trzeba, by dostać się 
do nieba.  
 
Rekolekcje 21,22,23 grudnia: ważne daty w 
twoim młodym życiu. 
 
Bóg nie przysyła nam daru; On sam jest 
Darem. Jego obecność oznacza  coś więcej 
niż zwykły prezent. 
 
Bądźmy dla siebie prezentami dobroci, miło-
ści, pokoju, radości w szkole i w domu.  
 

Tego życzę -Pani Anna Sitko   
Wasza katechetka. 

Moje serce przygotuje – na Jezusa oczeku-
je. 
          W kościele palą się już dwie fioleto-
we  świece adwentowe. 
To już półmetek okresu Adwentu – czasu 
radosnego oczekiwania 
 na przyjście Pana Jezusa. 
Pamiętamy o dobrych uczynkach – serca 
czerwone,  złe zachowanie oznaczamy czar-
nym sercem. Ciekawe ile tych serc  w na-
szym życiu i w tym właśnie okresie. 

Tę wiadomość słyszeć miło: Dziecię na się 
narodziło.   
Już za dwa tygodnie Jezus się narodzi, ra-
dość nocy betlejemskiej. Mogę zacząć odli-
czać dni , lub wykonać kalendarz do 24 
grudnia. 
• Nie mogę zapomnieć o trady-

cji:  czytanie pisma świętego , skła-
danie życzeń, choinka, prezenty, 
ozdoby choinkowe, śpiew kolęd, 
jasełka, sianko pod obrusem, 12 po-
traw… 

 

Święta Bożego Narodzenia  

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Olecku (c.d.) 



BARAN Gdy z racji bycia potom-
kiem mamy lub taty-Barana, wychowankiem 
klasy, członkiem drużyny, na której czele stoi 
dorosły Baran, skazani jesteście na stałe obcowa-
nie z energią tego fascynującego znaku zodiaku, 
być może częściej niż wasi koledzy będziecie 
dostawać w skórę, ale jedno macie zagwarantowa-
ne: rasowy Baran " truje" mniej niż inni. Nie ma 
do tego cierpliwości. Nie chowa na dnie serca ani 
żalu ani urazy. Oburzony, obrażony albo zrobi 
awanturę albo rzuci w was czymś, co ma akurat 
pod ręką. Nie liczcie na to, że dorosły spod tego 
znaku kiedykolwiek wyrazi skruchę, powie 
"przepraszam". Słowo to kojarzy mu się ze słabo-
ścią, a on nie może tego przecież okazać. 

Nie liczcie również na cierpliwość i wyrozumia-
łość nauczyciela spod tego znaku.  

BYK  Gdy los zaszczycił was życiem u boku 
dorosłego Byka, nie proście zbyt często o pienią-
dze, bo Byk i tak powie, że teraz właśnie ich nie 
ma. Nie zdradzajcie się też ze skłonnościami do 
marnotrawstwa, wy-
korzystujcie wszelkie 
darmowe bilety i za-
proszenia, nie niszcz- cie 
książek, zeszyty za-
pisujcie do ostatniej 
stronicy… 

Nauczyciela z mocną ob-
sadą tego znaku zawsze zjednacie sobie miłością 
do przyrody, dbałością o klasowy kącik. A gdy 
zorganizujecie zbiórkę makulatury, macie go w 
kieszeni. 

 

BLIŹNIĘTA Jeśli los rzucił was w dom lub w 
szkołę opanowaną przez dorosłych spod znaku 
Bliźniąt, wiedzcie, że o wszystkich sprawach 
musicie pamiętać sami, a informacje o zebraniach i 
wywiadówkach dla rodziców rozlepiajcie w 
mieszkaniu w postaci plakatów - w przeciwnym 
razie coś się "staruszkom" pomyli lub zapomną, bo 
roztargnienie i bałaganiarstwo to ich specjalność  

Gorzej, jeśli roztargniony jest Bliźniak - nauczy-
ciel. Taki nigdy nie pamięta, kogo już pytał, a 
kogo zamierza pytać, który uczeń zalega z jakim 
referatem, kto przedstawił zwolnienie lekarskie, a 
kto opuścił lekcje z powodu wagarów.  Uważajcie 
na jedno - 
przy- kre słowa 
wy-

powiedziane w złości Bliźniak automatycznie 
zapomina, ale to oczywiście nie oznacza, że moż-
na do niego mówić, co wam ślina na język przy-
niesie. 

RAK Jeśli jesteście dziećmi lub wychowankami 
osoby spod znaku Raka 
przyzwyczajajcie się do 
jego wiecznie zafrasowa-
nej miny. Rak jest mi-
strzem w wyszukiwaniu 
dziury w całym.  

Nauczyciel Rak uczy 

przeważnie historii lub języka polskiego i jest 
wielkim konserwatystą. Nie silcie się na jego 
lekcjach na oryginalność, znacznie większą szansę 
stworzy wam powtarzanie w punktach, w określo-
nym porządku tego, co mistrz Rak dyktował na 
poprzedniej lekcji z jakiegoś pożółkłego, rozlatują-
cego się kajetu. Pamiętajcie - przed nauczycielem 
Rakiem lepiej nie usprawiedliwiajcie piątych 
wagarów pogrzebem czwartej babci, wybieraniem 
się do biblioteki - jeśli idziecie całkiem gdzie 
indziej.  

LEW Jeśli jesteście potomkami osoby z mocno 
obsadzonym w horoskopie znakiem Lwa, z całą 
pewnością marzeniem rodzica będzie byście byli 
pod jakimś względem niezwykli. Jeśli jesteście 
ukochanymi córeczkami lub ukochanymi synkami, 
zawsze będziecie mieć modny ciuch i but, każdą 
potrzebną książkę, najlepszy rower czy komputer. 
"No, bo jakże to - myśli Lew - mnie nie stać?!" 

Pogodny, towarzyski, 
przyjaźnie nastawiony do 
ludzi i świata, życzliwy, 
uczynny - ma  jedną 
słabość - musi być w 
czymś najlepszy i odczuć 
to.  

 

PANNA Jeśli jesteście dziećmi rodzica spod zna-
ku Panny, droga do dobrych stosunków między 

wami jest tylko jedna: nie bała-
gańcie i dbajcie o higienę osobi-
stą. 

 Nauczyciele spod tego znaku są 
precyzyjni "do bólu" i będą was 
bardzo chwalić, gdy wszystkie 
pomiary będziecie podawać do 
trzech miejsc po przecinku, zaś 
w waszych zeszytach, obłożo-
nych w czyściutką okładkę, 
znajdzie się zawsze równiutki 
margines i kolorowe podkreśle-

nia tematów lekcji oraz prac domowych. 

 

WAGA Jeśli macie do czynienia z dorosłymi spod 
znaku Wagi, to zorientujcie się, czy jest to Waga 
zrównoważona czy rozdygota-
na. Jeśli to pierwsze - jesteście 
szczęściarzami. Spokojna, 
zrównoważona Waga to praw-
dziwy balsam na kłopoty i roz-
terki. Nigdy nie podnosi głosu, 
nie oburza się, nie panikuje. 
Można się zwrócić do niej z 
każdą sprawą, a ona mądrze doradzi, pogłaszcze 
po główce natchnie optymizmem, doda sił. 

U nauczyciela spod tego znaku macie szansę na 
zawyżenie stopnia, jeśli wasz strój będzie nie tylko 
czysty i wyprasowany, ale także "podlany" osobi-
stym stylem i odrobiną fantazji. 

SKORPION Jeśli jesteście dziećmi mamy lub taty 
Skorpiona, nie myślcie, że zdołacie przed nimi coś 
ukryć. Wszystko wywęszą, choć nie dowiecie się o 
tym od razu, lecz dopiero po chwili, kiedy tą infor-
macją będą mogli z wami coś wygrać. 

UWAGA!!! To samo dotyczy belfrów spod tego 
znaku. Na odległość wyczują, że klasówkę ścią-
gnęliście i z całą pewnością ustalą, kto naprawdę 

przerobił stopnie w dzienniku. 
Lepiej zatem mówić całą prawdę. 

Jeśli przekonacie Skorpiona do 
swoich poglądów i pomysłów, nie 
będziecie mieć lepszego sojuszni-
ka. Taki "oswojony" nauczyciel  

Skorpion załatwi wam każdą ważną sprawę, na 
której naprawdę wam zależy. 

STRZELEC Jeśli jesteście 
dziećmi mamy lub taty Strzel-
ca lub jeśli nauczyciel spod 
tego znaku jest waszym wy-
chowawcą, pamiętajcie - po 
pierwsze, po drugie, po trzecie 
- NIE KŁAMCIE!!! Strzelec to 
wielkoduszny optymista, który 
nie czepia się szczegółów, każdemu człowiekowi 
daje kredyt zaufania i trzeba się mocno napraco-
wać, aby go stracić.   

 

KOZIOROŻEC Dorosłego Koziorożca zawojuje-
cie tylko dyscypliną, pracą i pięciem się w górę. 
Zaharuje się dla was na śmierć, odejmie od ust 
ostatnią kromkę chleba. Koziorożec jest oszczędny 
w słowach i nie lubi powtarzać dwa razy. WAŻ-

NE!!! Nie obawiajcie się 
surowości nauczyciela 
Koziorożca - jeśli będzie-
cie rzetelnie pracować, to 
może nawet uśmiechnie 
się do was BIADA leniu-
chowi, który marnotrawi 
czas!!! Gdy chcecie za-

przyjaźnić się z Koziorożcem musicie się piąć w 
górę - wysoko, wysoko, wyżej…  

 

WODNIK PAMIĘTAJCIE!!! Wodnika można 
"zdobyć" tylko mózgiem. Nauczyciel spod znaku 
Wodnika nigdy was nie zgani za nowatorskie - acz 
wyłamujące się ze szkolnej konwencji - rozwiąza-
nie jakiegoś zagadnienia. Nigdy nie postawi pałki 
za zły wynik, jeśli próbowaliście dojść do niego 
oryginalnymi, wymyślonymi przez 
was sposobami. Pamiętajcie - jeśli 
chcecie by nauczyciel Wodnik 
wyróżnił was spośród innych 
uczniów lub by rodzic Wodnik 
wyróżniał was wśród innych do-
mowników, starajcie się być osobo-
wością!  

RYBY Jeśli jesteście dziećmi lub wychowankami 
osoby spod znaku Ryb, wszystkie obietnice i 
umowy egzekwujcie od razu, zanim Ryba zmieni 
zdanie, bo że zmieni, to jest jak dwa razy dwa - ma 
to we krwi. 

To samiutko jest z nauczycielem spod tego znaku - 
bywa, że pięć razy z rzędu podczas lekcji wyda 
sprzeczne ze sobą polecenia i w końcu nie wiado-
mo, o co mu chodzi. RYBA to bałaganiarz, wiecz-

nie roztargniony i 
czasami zdarzyć 
mu się też może 
zapodzianie dzien-
nika czy innego, 
ważnego dokumen-

tu. 

 

ZODIAKALNY ZAWRÓT GŁOWY 
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ŚMIECH TO ZDROWIE 

wyspie: poznał tajniki kuchni 
kanibali.  

• Kości człowieka są połączone 
łokciami aż do kolan.  

• Azja jest największym kon-
tynentem na Ziemi, a nawet 
na świecie.  

• Dokument składał się z 
trzech części: pierwszej, 
drugiej i trzeciej.  

• Liść ma taką rolę w życiu że 
musi cały czas wdychać i wy-
dychać.  

• Węgiel rośnie na drzewach. 

• A do kotletów była sałata, 
którą mamusia przyprawiła 
potem.  

• Joanna chodziła w czarnej 

• Bakterie, które rozmnażają 
się przez kichanie, prowadzą 
tryb życia koczowniczy.  

• Najprostszym typem telewi-
zora kolorowego jest telewi-
zor czarno-biały w brązowej 
obudowie.  

• Stolicą Polski jest przeważ-
nie Warszawa.  

• Matejko namalował "Bitwę 
pod Grunwaldem", chociaż 
ani razu jej nie widział w te-
lewizji.  

• W skład tułowia motyla 
wchodzą plecy.  

• Idąc do szkoły wykoleił się 
tramwaj.  

• Zaleta pobytu Robinsona na 

sukni po ojcu.  

• Po zebraniu makulatury, 
sprzedaliśmy ją razem z pa-
nią.  

• Pawie pióra wytwarza paw.  

• Polskę poćwiartowano na 

Humor z zeszytów 

Dewiza fir 

 

Lekcja polskiego. Pani pyta: 
- Kaziu, kiedy używamy dużych liter? 
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.  
 

Darząc uśmiechem 
uszczęśliwiasz ser-

ce. 
Uśmiech bogaci 
obdarzonego 

nie zubożając dają-
cego.  

Nie trwa dłużej niż 
chwila, 

ale jego wspomnie-
nie zostaje na dłu-

go. 
Nikt nie jest tak 

bogaty, 
by mógł nim pogar-

dzić, 
ani tak ubogi, by 
nie mógł nic dać.  

Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w 
szkole. 
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś 
dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile Ci zostało? 
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliw-
kach.  

 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi 
ze szkoły. 
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 
- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować książek na przyszły 
rok - zostaję w tej samej klasie.  

 

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc 
mu wnikliwie w oczy: 
- Zawsze gdy jest klasówka, to Ciebie nie 
ma. Bo babcia chora, tak? 
- Tak proszę Pani. My też podejrzewamy, 
że babcia symuluje.  

REDAKCJA GAZETKI 
 

Z numerem grudniowym współpraco-
wali: Weronika Grądzka, Ania Ko-
pycka, Patryk Stasiak, Ola Woj-
nowska, p.Magda Szlaszyńska        
i p.Aneta Skrzypiec, p.Marzena 
Jasińska, p. Ania Sitko. 
 
Opiekun:   
p. Emilia Piliszek 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok 
klasy, z której słychać straszny wrzask. 
Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzesz-
czącego, wyciąga go na korytarz i stawia w 
kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych 
trzech młodzianów, którzy pytają: 
- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy pan od ma-
tematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie 
będzie, prawda?  

Nauczycielka  pyta się Kasi: - Kasiu dlaczego 
Twoje wypracowanie jest bezbłędne?  

- Bo akurat wtedy taty nie było w domu.  


