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SPOTKANIE Z MATKĄ
Konstanty Ildefons Gałczyński
”Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
A czarna suknia matki szumiała jak
Morze Czarne.
Noc.
Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko, na niebie
jesteś tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo falą w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?
A możeś jest południowa godzina,
mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach?
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinachod włosów. Czy to nie twoja?...”
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Choć raz w roku jest "Święto Matki" - mamie się co dzień należą kwiatki
26 maja - tego dnia wszystkie dzieci - zarówno te malutkie, jak i już całkiem dorosłe składają
życzenia swoim mamom, dają im kwiaty i prezenty. W Polsce po raz pierwszy obchodzono
Dzień Matki 1923 roku w Krakowie. Dzień ustalono po to aby ludzie uprzytomnili sobie
przynajmniej raz w roku jak ważna jest rola mamy w ich życiu.
Historia święta Matki sięga czasów starożytnych - obchodzono je już w starożytnej Grecji
(wiosenne święto Matki Natury, podczas którego składano hołd Rei, żonie Kronosa, która
była matką wszechświata i wszystkich bóstw) i w Rzymie (święto bogini Cybele, również
uważanej za matkę bogów, było ono obchodzone prawdopodobnie pomiędzy 15 a 18 maja).
W czasach nowożytnych, mniej więcej w 1600 roku, w Anglii pojawiła się tradycja
świętowania tzw. Matczynej Niedzieli. W tym dniu (w czwartą niedzielę Wielkiego Postu)
oddawano cześć swoim matkom, składano Im życzenia i przynoszono drobne upominki.
Kocham cię mamo
Kocham cię mamo
bo twoje serce
bije jak refren
w mojej piosence.
Kocham cię mamo
Za twoje bajki
O kocie, który
Nie palił fajki.
Kocham cię mamo
Bo serce twoje
Bije tak samo
Jak serce moje

ŚWIĘTO MAMY W NASZEJ SZKOLE
26 maja w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Matki. Część artystyczną
oraz poczęstunek przygotowały swoim mamom przedszkolaki oraz uczniowie klas I–III
szkoły podstawowej wraz ze swoimi nauczycielkami p. Beatą Kamińską-Kołodzińską,
p. Urszulą Grzybowską, p. Beatą Roszkowską oraz p. Małgorzatą Skrocką.
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Dzieci włożyły wiele pracy i serca w przygotowanie części artystycznej.
A mamy nagrodziły je gromkimi brawami i słodkimi całuskami.
opr. Elwira Muciłowicz

Konkurs Rowerowy
Dnia 28.04.2009 r. w Zespole Szkół w Olecku na Osiedlu Siejnik przeprowadzono
powiatowe eliminacje Warmińsko–Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Sędziami głównymi zawodów byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Olecku. Do turnieju przystąpiło ponad 50 uczniów.
Naszą szkołę reprezentowali:
Szkołę Podstawową: Paulina Pol, Agata Korotko, Julia Sienkiewicz,
Gimnazjum: Tomasz Drobiszewski, Łukasz Gliniecki, Karol Popławski,
Na początku tego konkursu wszyscy uczniowie pisali test. Następnie udali się
na zewnątrz, gdzie odbyła się kolejna konkurencja. Polegała ona na tym, aby drużyna,
w której były po 3 osoby, przejechała rowerem tor przeszkód z jak najmniejszą liczbą
punktów karnych.
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Po zakończeniu tej konkurencji każda z grup przeszła do sali gimnastycznej.
Tam uczniowie mieli przygotowane apteczki lekarskie z całym wyposażeniem.
Za pomocą tych przedmiotów trzeba było zatamować krwawienie (oczywiście to nie
było prawdziwe krwawienie), które było spowodowane przez nieznanego psa.
Ostatnia konkurencja polegała na tym, aby wykazać się znajomością zasad
prawidłowego poruszania się po ulicy.
Za każdą z tych konkurencji otrzymywali punkty. Po zsumowaniu wyników zarówno
z części teoretycznej jak i praktycznej zwycięzcami okazali się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Wieliczkach i Gimnazjum
nr 2 w Olecku.
Podczas uroczystego podsumowania
każdy uczestnik turnieju otrzymał
pamiątkowy dyplom.

opr. Agata Korotko

Suwalski Park Krajobrazowy
24 kwietnia 2009 roku uczniów naszej szkoły odwiedzili pracownicy
Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

W bardzo ciekawy sposób przybliżyli nam wartości przyrodnicze i turystyczne parku.
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Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) utworzony 12.01.1976 r. jako pierwszy park krajobrazowy
w Polsce, położony jest na Pojezierzu Wschodniosuwalskim należącym do Pojezierza Litewskiego.
Obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jezioro Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce).
Leży na obszarze 4. gmin - Jeleniewo, Wiżajny, Przerośl i Rutka-Tartak województwa podlaskiego.
Powierzchnia parku wynosi 6284 ha (62,8 km2), w tym około 60% stanowią użytki rolne, 24% lasy,
10% wody, 4% bagna i 2% pozostałe grunty. Duże, otwarte przestrzenie odsłaniają rzeźbę
polodowcową, która jest najcenniejszym walorem parku.

Rzeźba parku została ukształtowana przez plejstoceński (1 800 000 - 10 200 lat temu) lądolód
skandynawski, a zwłaszcza przez ostatnie zlodowacenie północnopolskie.
Najwyższe wzniesienie osiąga 275 m n.p.m., a najniższym punktem w parku jest jezioro
Postawelek (146 m n.p.m.).
Fauna SPK ma cechy charakterystyczne dla fauny środkowoeuropejskiej oraz północno
i wschodnioeuropejskiej. W wodach rzeki Czarnej Hańczy, żyją organizmy przystosowane
do wartkiego prądu i wymagające czystych wód. Należy do nich wypławek alpejski –
płaziniec charakterystyczny dla wód górskich, mszywioły oraz chłodnolubne mięczaki.
W samym jeziorze Hańcza stwierdzono 24 gatunki ryb. Obok gatunków typowych dla wód
głębokich, czystych i dobrze natlenionych (sieja, sielawa, stynka) występują tu bardzo
rzadkie: głowacz pręgopłetwy i koza. Spośród drapieżników warto wymienić: szczupaka,
miętusa, okonia i węgorza. Ponadto w kilku jeziorach SPK reintrodukowano troć jeziorową.
SPK obfituje w wartko płynące cieki wodne o dobrze natlenionej wodzie, w których
odpowiednie warunki do życia znajduje pstrąg potokowy, głowacz białopłetwy i strzebla
potokowa.
Obszary leśne, tereny łąk, bagien i upraw polowych zamieszkują liczne drobne ssaki, m.in.
smużka, będąca reliktem polodowcowym. Na terenie SPK stwierdzono 9 gatunków
nietoperzy.
Z większych ssaków występują: jenot, borsuk, lis, tchórz, wydra, gronostaj, łasica. Od wielu
lat jest to jeden z rejonów Polski o najwyższej liczebności bobra europejskiego.

opr. Paulina Pol
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Konstytucja 3 maja
Konstytucja 3 maja (właściwie
Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) –
uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa
regulująca ustrój prawny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Powszechnie przyjmuje się, że
Konstytucja 3 maja była pierwszą
w Europie i drugą na świecie
(po konstytucji amerykańskiej
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną
konstytucją.
Niektórzy uznają jednak konstytucję
korsykańską z 1755 r. za pierwszą
na świecie, a tym samym amerykańską za drugą i polsko-litewską za trzecią.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm.
Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu
politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja
wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów
pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.
Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem
Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej
inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić
wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą
anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i
demokratycznej monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono
Konstytucję na język litewski.
Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, Polska zdradzona
przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana
przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją
targowicką - spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich
wpływy.
Pomimo tej klęski i późniejszego II rozbioru Polski, Konstytucja 3 maja wpłynęła
na późniejsze ruchy demokratyczne w świecie.
Po utracie niepodległości w 1795 r., przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce
o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona
Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".
opr. K. Drobiszewska
6 maja w naszej szkole odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Szkolny zespół muzyczny odśpiewał ,,Mazurka trzeciego
maja", a uczniowie klas II i III szkoły podstawowej przygotowani
przez p. Beatę Roszkowską zaprezentowali krótką inscenizację słownomuzyczną, która miała na celu przypomnienie okoliczności uchwalenia
konstytucji.
Słuchacze ze starszych klas godnie i z szacunkiem wysłuchali prezentacji
młodszych kolegów.
opr. E. Muciłowicz
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Główka pracuje
14 maja 2009 roku w naszej szkole odbył się trzeci międzyszkolny konkurs logicznego
myślenia ,,Główka pracuje" zorganizowany przez panią Małgorzatą Skrocką
i pana dyrektora Andrzeja Malinowskiego.
Konkurs miał na celu pokazanie uczniom, że można uczyć się przez zabawę.
W konkursie wzięło udział 14 osób z klas V ze szkół powiatu oleckiego i suwalskiego.
Uczniowie wykazali się inteligencją, logiką oraz spostrzegawczością.
Najpierw zmierzyli się z testem. Jednak nikt z uczestników nie sprostał trudnemu zadaniu.
Może ty dasz radę???
Odpowiedz: Co to za rzeka, której nazwa czytana od końca daje nazwę ryby ???
Zmagali się także z chronologicznym ułożeniem
nazw świąt. Później pojedynczo musieli wskazać
różnice pomiędzy czterema galaretkami.

Następnie odnajdywali nazwy zwierząt
na zaszyfrowanym rysunku. Przyporządkowywali
charakterystyczne przedmioty do danego państwa,
a także składali origami.

Z naszej szkoły udział wzięły dwie uczennice Paulina Pol i Julia Sienkiewicz.
Wykazały się dużą wiedzą.
Nagrody były znakomite! Każdy też dostał
reklamówkę z ... niespodzianką.

opr. Julia Sienkiewicz
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1 czerwca - Dzień Dziecka
1 czerwca nasi uczniowie świętowali w Ełku na Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym.

W kolejce po paczki

Uczniowie klas 0-III odbyli wycieczkę na Safari. Dzieci miały okazję poznać wiele
gatunków zwierząt w ich naturalnym środowisku. Widziały między innymi: dziki, jaki,
strusie, zebry. Dużą przyjemność sprawiła im podróż pikapami po terenie gospodarstwa.
Wycieczkę zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek.
Dzień Dziecka dostarczył maluchom wielu niezapomnianych wrażeń.
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opr. Julia Sienkiewicz
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009
19 czerwca 2009 roku zebraliśmy się wszyscy, aby uroczyście pożegnać miniony rok
szkolny. Jako pierwsi uczynili to gimnazjaliści. O godz.8.00 zebrali się na górnym holu.
Część artystyczną przygotowała klasa III, gdyż zakończyli oni właśnie naukę w naszej szkole.
Trzecioklasistów wspierali koleżanki i koledzy z klasy II, którzy pożegnali ich, wręczając
upominki.

Najlepsi uczniowie w gimnazjum:
Klasa I: Korotko Urszula – średnia ocen 5,2
Zaniewska Iga - 5,07
Średnia ocen klasy – 3,23; frekwencja klasy – 92,71%
Klasa II: Szymanowska Natalia - 4,8
Gliniecki Łukasz
- 4,5
Popławski Karol
- 4,4
Średnia ocen klasy – 3,1; frekwencja klasy – 84,2%
Klasa III: Gliniecka Kamila – 4,93
Jamrozik Jakub – 4,64
Średnia ocen klasy – 3,16; frekwencja klasy – 88%
Następnie, po mszy świętej około godziny 10- tej, odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego w szkole podstawowej.
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Część artystyczną przygotowała klasa VI wraz z wychowawczynią
p. Marzenną Grodzicką. Wiersze przeplatały się z piosenkami, było radośnie i wesoło.
Najlepsi uczniowie szkoły podstawowej:
Klasa IV: Korotko Aniela – średnia ocen - 4,7
Rutkowski Mateusz - 4,6
Średnia ocen klasy – 3,48; frekwencja klasy – 91%
Klasa V: Sienkiewicz Julia – 5,4
Korotko Agata – 5,1
Pol Paulina
– 5,0
Łabęcka Klaudia – 4,8
Średnia ocen klasy – 3,94; frekwencja – 96%
Klasa VI: Drobiszewska Katarzyna - 4,25
Muciłowicz Elwira
- 4,0
Średnia ocen klasy – 3,33; frekwencja – 91%

opr. Elwira Muciłowicz
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Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.Mazury
opr. Agata Korotko
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