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09.03.2010 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku odbyły się
przesłuchania wstępne do XIV edycji konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej
Gratka dla nastolatka. Naszą szkołę reprezentowały :
duet:
Dominika Pawluczuk, Joanna Domańska
z piosenką pt. ”Najlepsza koleżanka”
oraz duet:
Klaudia Łabęcka, Karolina Pałka z piosenką
pt. ”Będzie lepszy dzień”.
Oba duety przygotowała
p. Alicja Marzanna Dziubińska.

Jury w składzie: Agnieszka Śnieżyńska,
Marta Jeżewska, Radosław Skrodzki
zakwalifikowało oba nasze duety do dalszego
etapu, który odbędzie się
7 i 8 kwietnia 2010 roku.
Dziewczynkom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Trzymamy kciuki!
RED.
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Niecodzienna lekcja w gimnazjum
12.03.2010 r. naszą szkołę odwiedziły wolontariuszki Polskiej Fundacji
im. Roberta Schumana- Arpine Rubenyan z Armenii oraz Marjorie Holdiesne z Francji,
które od czterech i pół miesiąca przebywają na wolontariacie w Kolnie.
Panie po francusku i angielsku opowiadały o swoich ojczystych krajach, co dało uczniom
możliwość doskonalenia obu języków. Lekcji towarzyszyły prezentacje multimedialne.

Wolontariuszki Polskiej Fundacji im.
Roberta Schumana Arpine Rubenyan
z Armenii (pierwsza z prawej)
i Marjorie Holdiesne z Francji

opr. Agata Korotko

*****************************************
Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu czy wierzysz w życie pozagrobowe?
- Nie, a dlaczego pani pyta?
- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego
pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji ….

*****************************************
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Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia.
Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego
roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony
prezentami i spełniali ich życzenia.
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce
Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r.
w Stanach Zjednoczonych.
opr. J. Domańska

_________________________________________
KANGUR 2010
18.03.2010 r. odbył się - Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny "KANGUR 2010".
Organizatorzy konkursu w naszej szkole: Marzenna Grodzicka i Beata Roszkowska.

RED.

3

23 marca 2010 r. w ZST w Olecku odbyły się VII Powiatowe Targi Edukacyjne.
Jak co roku uczniowie klasy III gimnazjum, odwiedzili stoiska przygotowane
przez szkoły średnie.
Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy stoją przed wyborem swojej
dalszej drogi edukacyjnej.

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, bo stoiska zachęcały żeby do nich zajrzeć,
a część artystyczna przygotowana przez młodzież wywołała fale uśmiechu na niejednej buzi.
Można było zapoznać się z wymaganiami dla przyszłych uczniów stawianymi przez szkoły,
wziąć podanie i otrzymać ciekawy gadżet.
RED.
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Wiosna - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu
umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza
z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.
Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się
pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli dobieranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt,
a u roślin kwitnienie i zawiązywanie zalążków. Ptaki przylatują z ciepłych krajów.
Na drzewach pojawiają się liście.

Rośliny chronione: sasanki, zawilce, goździki, rosiczki, storczyki, szarotka alpejska,
przebiśniegi , bluszcze.

Przylaszczki

Kaczeńce

Szarotka alpejska
opr. A. Korotko
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Wielkanoc
Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim związanym
z obchodami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Wielkanoc w 2010 r. przypadła na niedzielę 4 kwietnia.
Święto obchodzone w niedzielę wieńczy Wielki Tydzień, w skład którego wchodzą
poszczególne święta: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela
Zmartwychwstania. Po Wielkanocy następuje Poniedziałek Wielkanocny zwany Lanym
Poniedziałkiem bądź śmigusem-dyngusem.
Należy pamiętać, że Lany Poniedziałek, czyli 5 kwietnia jest również dniem wolnym
od pracy.
Symbole wielkanocne:

Pisanki - zwyczaj znany w Mezopotamii, gdzie
jajko było symbolem nowego życia; w kulturach
pogańskich jajka zdobiono w celach magicznych.

Zajączek - egipski symbol płodności,
według egipskich mitów zmartwychwstały
Ozyrys przyjął postać zająca.

opr. J. Domańska
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SZKOLNE ELIMINACJE
DO KONKURSU POEZJI
JANA PAWŁA II
16 kwietnia 2010 r. odbyły się szkolne eliminacje do konkursu poezji JANA PAWŁA II.
W konkursie zorganizowanym przez p. Elżbietę Michaluk wzięli udział uczniowie klas
IV, V i VI szkoły podstawowej.

Kryteria oceny recytacji:
- postawa recytującego (strój, postawa podczas recytacji, kontakt z odbiorcą),
- wybór wiersza,
- znajomość tekstu na pamięć,
- interpretacja wiersza,
- dykcja, intonacja.
Jury w składzie: p. Małgorzata Skrocka, p. Alicja Marzanna Dziubińska,
p. Grzegorz Roszkowski przyznali następujące miejsca i wyróżnienia:
I MIEJSCE – Julia Sienkiewicz, kl. VI
II MIEJSCE – Agata Korotko, kl. VI
III MIEJSCE – Kamila Laszkowska, kl. VI
Wyróżnienia otrzymali:
Filip Greś, kl. VI
Aneta Milewska, kl. IV
Karolina Pałka, kl.V

opr. J. Sienkiewicz

7

22 kwietnia - DZIEŃ ZIEMI
Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako
Światowy Dzień Ziemi - to nazwa akcji prowadzonych corocznie
wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwie.
Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom
jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle
wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie
Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co wiąże się
z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych
imprez masowych.
W naszej szkole również obchodziliśmy ten dzień
bardzo aktywnie.

Po uroczystym apelu rozpoczynającym obchody Dnia
Ziemi uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej udali się
na ekologiczny poczęstunek przygotowany przez naszych
rodziców
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Uczniowie klas I-III wzięli udział w prelekcji
prowadzonej przez p. Małgorzatę Korotko

Klasa VI wraz z p. Małgorzatą Skrocką rozpoznawała skały w najbliższej okolicy

Klasa IV i V w tym czasie posadziła kilka drzewek na terenie szkoły.
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Na zakończenie wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym
pt: „Widzę, czuję, odkrywam”

opr. J. Sienkiewicz
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